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RESUMO 

O estudo a ser apresentado tem como objeto a análise da garantia dos direitos 
de adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto, a partir 
do Serviço Social. O exercício profissional do assistente social junto a esses 
adolescentes é permeado de possibilidades e limites. A fundamentação teórica 
resgata o início da profissão e do exercício profissional vinculado à infância e 
juventude, tendo como foco a luta pela garantia dos direitos sociais dos 
adolescentes que cometeram ato infracional. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, que utiliza como técnica principal a entrevista com assistentes 
sociais que atuam no acompanhamento aos adolescentes em cumprimento das 
medidas socioeducativas Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviço à 
Comunidade – PSC. Para a coleta de dados, foi previamente elaborado um 
roteiro de entrevista, sendo aplicado a 8 assistentes sociais em exercício 
profissional nos núcleos de atendimento de medidas socioeducativas em meio 
aberto, em Fortaleza-CE e Aracaju-SE. Ressalta-se que a pesquisa de campo 
em Fortaleza foi realizada no mês de abril de 2013 e, em novembro de 2013, 
foram realizadas as entrevistas em Aracaju-SE. Posteriormente, foi feita a 
análise dos dados coletados nesses espaços, por meio de seleção das falas 
relevantes a esse estudo, bem como da articulação com o pensamento de 
autores que se dedicaram a pesquisas acerca dessa temática. Os resultados 
do estudo enfatizaram que existem ações desenvolvidas por esses 
profissionais, no que diz respeito à busca pela garantia dos direitos dos 
adolescentes, apesar dos impasses existentes com relação ao acesso a tais 
serviços. Outro dado refere-se às ações e técnicas utilizadas no exercício 
profissional, como atendimentos individuais, atendimentos grupais, visitas 
domiciliares, articulação com outras políticas, dentre outras. Constata-se, 
também, alguns aspectos que dificultam essas ações, tais como a 
discriminação com os adolescentes, o pouco investimento na área da infância e 
juventude, a falta de capacitação dos profissionais, evidenciando a fragilidade 
em garantir o que está previsto no ECA e SINASE.  Considera-se, portanto, 
que esta pesquisa revelou limites e possibilidades a respeito da garantia dos 
direitos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio 
aberto, além da necessidade em ampliar e melhorar o atendimento a esses 
jovens. Recomenda-se a realização de estudos sobre as políticas que estão 
diretamente relacionadas ao acompanhamento de adolescentes que cumprem 
medidas socioeducativas, a fim de subsidiar a árdua atividade a ser realizada 
com sujeitos que são discriminados pela grande parte da sociedade.  
 
Palavras-chave: Direitos Sociais. Exercício profissional. Medidas 
Socioeducativas. Serviço Social.  
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ABSTRACT 

 
The study is going to be presented in this paper intends to analyze the 
guarantee of the rights of teenagers who pay their penalties through social and 
educational measures in open spaces, from the point of view of the Social 
Service. The work of a social worker with these teenagers is full of possibilities 
and limits. The grounding of this paper rewinds the beginning of this career and 
of the professional assignment connected to childhood and youth, having as 
focus the conflict to guarantee social rights of transgressor teenagers. This is a 
qualitative research, which uses as main technique interviews with social 
workers who follow teenagers that are under social and educational measures 
through Assisted Freedom and Community Service. To data collect, it was 
written an interview guide, which was applied to eight social workers that are 
involved in treatment centers of social and educational measures in open 
spaces, in the cities of Fortaleza-CE and Aracaju-SE. The research in 
Fortaleza-CE happened on April of 2013, and on November of 2013 in Aracaju-
SE. After the interviews, the data collected was analyzed through a selection of 
speeches that are relevant to this study, articulated with some thoughts of 
writers who dedicated to researches in this subject. The results of this study 
emphasize that these professionals act in order to pursue the guarantee of 
teenagers rights, despite the difficulties to access these services. Another 
information found is about the actions and techniques used in this job, such as 
individual treatment, collective treatment, home visits, another politics, among 
others. It was found also some aspects that make these actions harder to 
execute, like discrimination to teenagers, little investment in childhood and 
youth, lack of capacity of the professionals who work with them, among others 
which point out the weakness to guarantee what is fixed by law. Therefore, it is 
considered that this research revealed limits and possibilities about the 
garantees of rights of teenagers who pay penalties through social and 
educational measures in open spaces, as well as the necessity to enlarge and 
improve the treatment to these young people. It is recommended studies about 
the politics directly related to treatment of these teenagers that are under social 
and educational measures, in order to provide to the hard job with subjects so 
discriminated by great part of society. 
 
Keywords: Social rights. Professional exercise. Social and educational 
measures. Social service. 
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INTRODUÇÃO 
 

O exercício profissional do assistente social é um tema que vem sendo 

discutido em diversas pesquisas, possibilitando uma ampliação dos debates 

acerca do Serviço Social no âmbito da saúde, da educação, da infância e da 

adolescência, dentre outros. O modo como essas pesquisas se apresentam 

revelam diferentes contribuições para uma reflexão acerca do Serviço Social, 

das suas condições de trabalho e da realidade com a qual o profissional tem a 

aproximação. O assistente social, em seu cotidiano, tem suas ações 

direcionadas para atender demandas que são consequentes das expressões 

da questão social, utilizando-se de estratégias as quais visem à luta pela 

garantia dos direitos de sujeitos que são atingidos pela desigualdade social, 

estando esta cada vez mais recorrente na sociedade atual, devido ao impacto 

dos avanços da política neoliberal. 

Apesar dos diversos estudos sobre a adolescência em conflito com a 

lei, não se tem um aprofundamento quando a temática é direcionada para a 

articulação entre o Serviço Social e a garantia dos direitos desses 

adolescentes. A maioria das pesquisas nesse âmbito traz a situação do 

adolescente, a análise sobre as medidas socioeducativas ou uma 

compreensão sobre o sistema que subsidia essas ações, que não deixam de 

ser relevantes, porém não ocupam o espaço do debate acerca do Serviço 

Social nessa esfera, no sentido de entender a luta pela garantia e acesso aos 

direitos de adolescentes que estão em conflito com a lei. Sendo assim, foi 

privilegiada como objeto da pesquisa a análise do acesso a esses direitos a 

partir do Serviço Social. 

Ressalta-se a aproximação com a temática adolescente em conflito 

com a lei, em razão do estágio na 5ª Vara do Juizado da Infância e Juventude 

do Ceará, local onde acontecem as audiências com adolescentes autores de 

ato infracional, para, então, ser designada a medida socioeducativa a ser 

cumprida. Assim sendo, essa temática despertou o interesse em relação à 

pesquisa, que levou a busca pela compreensão dessa realidade ainda no 

âmbito da graduação em Serviço Social, quando foi pesquisada a relação entre 

a prática do ato infracional com o uso de drogas por adolescentes que 

cumpriam a medida socioeducativa Liberdade Assistida - LA. Nessa trajetória 
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acadêmica, os caminhos investigativos se aproximaram da realidade de 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto. São 

sujeitos que cometeram um ato considerado crime, o que propicia 

descontentamento por parte da sociedade. No entanto, é fundamental lembrar 

que, sendo adolescentes, estão em desenvolvimento e merecem um 

tratamento diferenciado.1 

Somada a essa questão, em abril de 2012, o jornal “O POVO”2 

publicou uma matéria acerca da dificuldade com relação à execução de 

medidas socioeducativas em meio aberto na cidade de Fortaleza-CE, relatando 

o grande índice de descumprimento da medida socioeducativa Liberdade 

Assistida – LA, por parte dos adolescentes, incentivando à reflexão sobre o 

trabalho realizado não somente pelas equipes que executam a medida, mas 

também pela rede de apoio no atendimento a esses adolescentes. 

Levando-se em consideração que o acompanhamento e a execução 

das medidas socioeducativas contam com ações de diversas categorias, ao 

assistente social cabe uma indagação: Quais são as particularidades do 

exercício profissional do assistente social na luta pela garantia dos direitos de 

adolescentes que cumprem medida em meio aberto? 

Para compreender essa inquietação, parte-se do pensamento de 

Iamamoto (2010), quando assegura que no exercício profissional entre diversas 

categorias existe uma unidade de diversidades, termo utilizado pela autora 

para explicitar a contribuição particular de cada profissional enquanto 

representante de uma das categorias. Cabe, ainda, ressaltar que se tem uma 

diversidade teórica no interior do próprio Serviço Social, que, por sua vez, 

orienta a ação profissional. Nessa conjuntura, o Serviço Social perpassa por 

diversas questões que transitam desde o campo dos direitos sociais desses 

adolescentes, aos deveres inerentes ao cumprimento das medidas 

socioeducativas, revelando, portanto, ações profissionais direcionadas a essa 

demanda. 

O exercício profissional do assistente social envolve uma luta contínua 

pela ampliação da cidadania, bem como por uma defesa intransigente das 

                                                           
1
 O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA garante tratamento de forma peculiar ao 

adolescente que possui idade inferior a 18 anos, revelando, assim, amparo legal a esses 
jovens. 
2
 Jornal brasileiro renomado de grande circulação no Estado do Ceará. 
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diversas demandas sociais que abrangem o campo dos direitos sociais, tendo 

como prioridade a ampliação da esfera pública no atendimento a essas 

questões, o que permite afirmar que algumas possibilidades e limitações se 

fazem presentes no cotidiano do assistente social. Este profissional tem de 

utilizar estratégias para garantir os direitos sociais dos usuários, levando em 

consideração a tensão existente. Esta tensão pode ser visualizada tanto na 

gestão das políticas sociais, como entre projetos que se contrapõem, como, por 

exemplo, a busca pela garantia dos direitos a toda a população em 

contraposição à iniciativa privada. Nesse sentido, podem se configurar como 

contrários à intervenção do Serviço Social, revelando as relações de trabalho 

como um espaço contraditório. 

Esse espaço contraditório está presente na realidade de forma 

heterogênea, expressando-se de diversas formas, podendo ocasionar algumas 

consequências, tais como as crises, o desemprego, a organização dos 

trabalhadores, dentre outras expressões que se relacionam ao fazer 

profissional do assistente social, como afirma Iamamoto (2011, p. 19): 

 
A premissa é que o atual quadro sócio-histórico não se reduz a um 
pano de fundo para que se possa, depois, discutir o trabalho 
profissional. Ele atravessa e conforma o cotidiano do exercício 
profissional do Assistente Social, afetando as suas condições e 
relações de trabalho, assim como as condições de vida da população 
usuária dos serviços sociais. (grifo do autor) 
 

É importante ressaltar que, na medida em que o exercício profissional 

do assistente social está relacionado à articulação entre diversas políticas, 

existem forças em oposição por parte de grupos que reforçam a lógica 

neoliberal.3 Nesse contexto, algumas contradições podem ser analisadas, 

quando se reflete sobre os direitos sociais conquistados, no que se refere à 

criança e ao adolescente, e o que realmente é efetivado na realidade desses 

sujeitos, ainda mais quando a realidade dos adolescentes que estão em 

conflito com a lei é investigada. 

                                                           
3
 Fase do capitalismo que tem por princípio a redução da participação do Estado em interesses 

econômicos e, principalmente, nos gastos com o social. Processo que ganha maior visibilidade 
no Brasil a partir da década de 1990, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, 
colocando à frente a defesa de um “livre jogo de mercado”, afastando o Estado do papel de 
agente econômico, o que, por sua vez, possibilitaria a ampliação do setor privado e a redução 
dos serviços oferecidos pelo setor público. Para maior compreensão, analisar a obra “Os 
custos sociais do ajuste neoliberal”, de Laura Tavares Soares. 
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Ortiz (2002) afirma que no contexto da expansão do capitalismo e, 

consequentemente, dos impactos sociais, o trabalhador tem a necessidade de 

se capacitar cada vez mais, a fim de atender as demandas sociais. Essa 

realidade apresenta, portanto, desafios frente a uma reação contra um Estado 

intervencionista, pois coloca em questão interesses antagônicos entre classes 

sociais com as quais o assistente social lida quando analisado o seu exercício 

profissional. 

No sentido de realizar o aprofundamento à temática, parte-se da 

motivação em investigar a garantia dos direitos de adolescentes no 

cumprimento de medida em meio aberto, por meio do exercício profissional do 

assistente social, na tentativa de identificar as instituições que prestam serviços 

ao adolescente em conflito com a lei; descrever as ações do Serviço Social, 

apontando os limites e possibilidades para a atuação profissional; analisar a 

coerência entre as ações executadas e as ações preconizadas pelo Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE; investigar de que forma 

estão sendo garantidos os direitos dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa em meio aberto; e conhecer os recursos e instrumentalidade 

utilizados no fazer profissional do assistente social que atua junto aos 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto. 

Com base na aproximação com a realidade a ser pesquisada, e nas 

bibliografias exploradas sobre a temática, foram construídas duas hipóteses: a 

primeira, de que as ações do Serviço Social junto aos adolescentes em conflito 

com a lei acontecem por meio de uma articulação entre as instituições que 

prestam serviços aos mesmos, bem como por meio de atendimentos em grupo 

e individual, realizados pelos profissionais que estão acompanhando 

diretamente esses adolescentes; a segunda, de que as ações preconizadas 

pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE não 

acontecem em sua totalidade, quando analisado o que está previsto, com 

relação aos direitos referentes ao adolescente em conflito com a lei. 

A construção metodológica para essa pesquisa divide-se em dois 

momentos: o primeiro corresponde à fase de exploração bibliográfica sobre a 

temática pesquisada, para subsidiar tanto as discussões sobre a problemática, 

quanto a contribuição para o segundo momento. Este corresponde à fase de 

investigação empírica, que inicialmente toma como campo os núcleos de 
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atendimento aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em 

meio aberto, em Fortaleza-CE, por ser o local que instigou a realização da 

pesquisa, uma vez apresentadas as inquietações sobre essa realidade. Após o 

contato com essa realidade, teve-se a necessidade de abranger o olhar sobre a 

temática, acrescentando, então, outro campo empírico. O núcleo responsável 

por atender adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio 

aberto, em Aracaju-SE, passa, então, a se inserir na pesquisa à medida que 

essa realidade passa a se aproximar do olhar investigativo, levando em 

consideração que é nesse espaço que a pesquisa está sendo debatida junto à 

Universidade Federal de Sergipe – UFS. Ressalta-se, ainda, que esse estudo 

não se propõe a uma análise comparativa entre esses dois espaços, mas 

busca, de forma complementar, analisar as ações desenvolvidas pelo Serviço 

Social junto aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio 

aberto, no sentido de compreender essa realidade, levando em consideração 

as recomendações do ECA e do SINASE, que são leis a serem cumpridas em 

âmbito nacional. 

Na construção da pesquisa foram realizadas oito entrevistas com 

assistentes sociais que trabalham em núcleos de acompanhamento a 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto, em 

Fortaleza-CE e Aracaju-SE. Em relação a Fortaleza-CE, foram entrevistadas 05 

(cinco) assistentes sociais que estão inseridas nos núcleos que acompanham a 

medida socioeducativa Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviços à 

Comunidade – PSC. No que se refere à coleta de dados em Aracaju-SE, foram 

entrevistadas 3 (três) assistentes sociais que fazem o atendimento aos 

adolescentes que cumprem LA e PSC em apenas um núcleo – CREAS Viver 

Legal. Tanto em Fortaleza quanto em Aracaju, a pesquisa atingiu mais de 50% 

dos profissionais de Serviço Social que estão desenvolvendo ações junto aos 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. 

O anonimato dos participantes foi garantido durante todo o estudo, bem 

como na apresentação dos resultados finais, onde se convencionou tratar cada 

profissional pela letra “F”, a fim de representar o município de Fortaleza-CE, e 

pela letra “A” para representar o município de Aracaju-SE, seguidas, 

respectivamente, de um número, para diferenciá-las e, no caso de Fortaleza-

CE, seguida, também, da abreviatura da medida socioeducativa que 
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acompanham. Por exemplo, os profissionais que acompanham a medida 

Liberdade Assistida – LA, em Fortaleza-CE, foram denominados F1LA, F2LA e 

F3LA. Já os que acompanham adolescentes em cumprimento de Prestação de 

Serviços à Comunidade – PSC são identificados por F1PSC e F2PSC. Os 

profissionais entrevistados, em Aracaju-SE, foram denominados A1, A2 e A3, já 

que não existe diferenciação quanto à medida socioeducativa que o 

profissional acompanha, uma vez que este é responsável tanto pela LA quanto 

pela PSC.  

Esclarece-se que a coleta de dados foi realizada em três fases: 

desenvolvimento do roteiro de entrevista4, aplicação do roteiro de entrevista e a 

análise dos dados coletados. 

A elaboração do roteiro de entrevista, primeira atividade desenvolvida, 

contou com um aprofundamento acerca das legislações sobre a infância e 

juventude, bem como uma ampliação a respeito do conhecimento do exercício 

profissional do assistente social, de forma que pudessem ser relacionados, no 

intuito de apreender as ações desenvolvidas pelos profissionais junto a esses 

jovens. Assim, tomou-se como base o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, que são 

as legislações diretamente relacionadas a esses jovens. Por se tratar de 

garantia de direitos, essas leis subsidiam a ação do Serviço Social. Para tanto, 

soma-se a apreensão acerca da Lei que regulamenta a profissão e do Código 

de Ética, ambos aprovados em 1993. 

 Os roteiros de entrevista abordam, essencialmente, pontos 

relacionados a aspectos gerais, direitos sociais dos adolescentes e questões 

que relacionam o exercício profissional do assistente social junto aos 

adolescentes que cumprem medida em meio aberto, tendo a seguinte 

sequência:  

1º. Geral: Questões relacionadas à profissional entrevistada e aos 

dados da instituição; 

2º. Direitos Sociais dos adolescentes: Questões que analisam a 

garantia e acesso dos direitos referentes aos adolescentes que estão em 

                                                           
4
 Ressalta-se que os roteiros de entrevistas (que se encontram no apêndice desta pesquisa) 

aplicados na coleta de dados não possuem diferenças significativas, mas apenas em alguns 
aspectos, por se tratar de medidas socioeducativas diferentes. 
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cumprimento de medida socioeducativa, procurando compreender a realidade 

pesquisada de acordo com o que está previsto no ECA e no SINASE; 

3º. Exercício profissional do assistente social: Nesse eixo procurou-se 

compreender o exercício profissional junto a adolescentes em conflito com a 

lei, onde as perguntas foram, portanto, subsidiadas pelas legislações acerca da 

infância e juventude. 

No que se refere à estrutura dos serviços relacionados ao atendimento 

a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, é importante 

ressaltar que a cidade de Fortaleza, durante o período de realização da 

pesquisa, passava por um momento de transição. Em 2007, foi criada a 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS para gerenciar essa 

política, pois até então não se tinha uma secretaria específica para tratar da 

Assistência Social. Nesse sentido, passou a desenvolver vários programas e 

projetos organizados em coordenações, onde o atendimento de medidas 

socioeducativas é, então, organizado pela Coordenação de Proteção Social 

Especial, segundo o Plano Municipal de Assistência Social de Fortaleza (2010-

2013). Em 2013, com a mudança de gestão da prefeitura na capital cearense, 

foi criada a Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – SETRA, em substituição a SEMAS, orientando novas 

ações para o período entre 2013 e 2015. 

Diante dessa transição, muitos serviços passaram por transformações 

estruturais, como também mudanças com relação ao quadro profissional. Um 

desses serviços refere-se ao atendimento às medidas socioeducativas que se 

encontram municipalizadas: Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços 

à Comunidade (PSC). No contato realizado junto à SETRA para a autorização 

da pesquisa foi sugerido, por uma assistente social, que os núcleos I e II não 

estivessem na pesquisa devido a essas mudanças. Na ocasião, foi informado 

que esses dois núcleos não funcionam no mesmo espaço que o Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, além da 

instabilidade e descontinuidade dos profissionais inseridos no trabalho. 

Tendo isso em vista, foram selecionados os três núcleos que atendem 

a medida socioeducativa Liberdade Assistida e um núcleo que atende a medida 

Prestação de Serviço à Comunidade. A pretensão inicial para o caminho a ser 

percorrido seguia com o objetivo de realizar uma pesquisa documental por 
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meio de análise dos relatórios elaborados pelos profissionais. No entanto, essa 

tentativa foi negada pela equipe da Proteção Social Especial – PSE, partindo 

da explicação de que os relatórios não poderiam ser liberados para análise, 

uma vez que estariam quebrando o sigilo profissional, como também 

adentrando a realidade dos sujeitos envolvidos, sem o consentimento dos 

mesmos. 

Dessa forma, apresentou-se a necessidade de ampliar o estudo para a 

realidade de Aracaju-SE, que conta com um núcleo, o CREAS Viver Legal, o 

qual atende adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio 

aberto (Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviço à Comunidade – 

PSC), além de poder acompanhar, em outro município, como as 

recomendações do SINASE, elaboradas a partir do ECA, estão norteando o 

exercício profissional dos assistentes sociais na garantia dos direitos. 

Este estudo se apresenta como uma pesquisa explicativa, uma vez que 

busca considerar os diferenciados aspectos que possam se apresentar no 

decorrer do estudo, proporcionando, dessa forma, maior conhecimento acerca 

do que está proposto a pesquisar. 

Com relação à natureza da pesquisa, apresenta-se como um estudo de 

natureza qualitativa por ter uma abordagem a partir das entrevistas com 

profissionais sobre o tema, procurando revelar a importância da relação entre o 

sujeito e a realidade em que vive. 

A abordagem teórico-metodológica utilizada neste estudo foi a 

dialética, que prioriza investigar o movimento da realidade nas suas 

contradições, buscando uma explicação e interpretação da realidade além de 

sua aparência fenomênica, por meio de uma apreensão dos fatos em sua 

essência. Dessa forma, parte do concreto ao abstrato, a fim de apreender as 

relações nas diversas formas que se expressam. Com relação à representação 

da dialética, Severino (2007, p.116) afirma: “Esta tendência vê a reciprocidade 

sujeito/objeto eminentemente como uma interação social que vai se formando 

ao longo do tempo histórico”. 

Este estudo apresenta-se em três capítulos. O primeiro faz uma 

discussão fundamentada em questões referentes ao âmbito da infância e 

juventude, inserindo o exercício profissional nesse cenário. Esse debate se faz 

por meio de três tópicos: o primeiro trata da investigação sobre o exercício 
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profissional do assistente social no âmbito da infância e juventude, onde se 

busca resgatar o início dessa prática à realidade atual; o segundo volta-se para 

uma análise sobre as primeiras instituições e legislações relacionadas com as 

ações direcionadas à criança e ao adolescente; e o terceiro percorre um 

caminho de transformações sociais, tomando como base as mudanças com a 

passagem da “doutrina da situação irregular” para a “doutrina da proteção 

integral”, a partir da Constituição de 1988, com avanços para a aprovação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

O segundo capítulo aborda as transformações no mundo do trabalho, a 

fim de subsidiar as discussões a serem realizadas no decorrer da pesquisa. 

Para isso, foi estruturado em três itens: o primeiro discute sobre as 

transformações ocorridas no mundo do trabalho sob o âmbito geral; o segundo 

trata dos impactos dessas transformações para o serviço social, realizando um 

debate sobre as novas exigências no exercício profissional do assistente social; 

o terceiro item, por sua vez, adentra em dois espaços ocupacionais para o 

serviço social: assistência e sociojurídico. Busca, portanto, compreender essas 

duas áreas, por representarem campos de maior atuação no que se refere ao 

exercício da profissão junto a adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa. 

No terceiro capítulo é apresentado o resultado da coleta de dados 

desta pesquisa, tratando do exercício profissional e a ação socioeducativa por 

meio de cinco tópicos. O primeiro revela os aspectos gerais e a estrutura de 

funcionamento de Fortaleza; o segundo trata desses aspectos no município de 

Aracaju; o terceiro expõe os núcleos de LA e PSC, bem como o perfil das 

profissionais entrevistadas; o quarto trata das demandas socioeducativas e 

respostas do serviço social diante dessa realidade; por fim, o quinto faz uma 

reflexão a respeito do exercício profissional do assistente social na ação 

socioeducativa, aprofundando os dados coletados e articulando-os à 

fundamentação teórica apresentada no decorrer do estudo. 
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1. A TRAJETÓRIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E A INSERÇÃO DO 

ASSISTENTE SOCIAL NESSE CONTEXTO 

 

O propósito deste capítulo é estabelecer uma aproximação com o 

processo histórico do exercício profissional do assistente social junto à infância 

e à juventude. A intenção é evidenciar os avanços nas legislações referentes à 

criança e ao adolescente e, consequentemente, as transformações no 

cotidiano do assistente social quando inserido nessa área. Por isso, busca-se 

mostrar as legislações relacionadas à infância e, principalmente, à 

adolescência, em conflito com a lei, representando o foco do estudo quando 

analisado o exercício profissional do assistente social. Ao longo dessa história, 

a adolescência em conflito com a lei passa por transformações que permite 

analisar uma mudança do paradigma da “situação irregular” para o paradigma 

da “proteção integral”. Tal processo, no entanto, revela-se lentamente, tendo 

um fator fundamental: o processo de lutas por meio de movimentos a favor da 

criança e do adolescente. Perante este contexto, visualizam-se realidades 

diferenciadas que são expressões da questão social, apresentadas em 

espaços que demandam o exercício profissional do assistente social. 

Em razão de problematizar essa temática, são utilizadas fontes de 

autores que se dedicaram a estudar o exercício profissional do assistente 

social, como Iamamoto (2011), Netto (2011), dentre outros; e autores que 

direcionaram suas pesquisas para o histórico da infância e juventude no Brasil, 

a citar, Silva (2011), Ferreira (1979) e Violante (1982). As legislações a respeito 

da profissão e aquelas relacionadas à infância e à juventude também 

subsidiam as discussões deste capítulo. 

 

1.1 O exercício profissional do assistente social no âmbito da infância 

e juventude 

Analisar o exercício profissional do assistente social exige uma 

compreensão acerca do movimento histórico da profissão, onde esta se insere 

na divisão sociotécnica do trabalho.5 Isso significa considerar as inserções 

                                                           
5
 Tem-se o conhecimento de um rico debate a respeito do Serviço Social ser ou não 

considerado trabalho. Não cabe, no entanto, a discussão para esse debate. Considera-se, 
nesse momento, o fazer profissional. 
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sócio-ocupacionais do assistente social, bem como o direcionamento que o 

exercício profissional tem em diferentes contextos históricos. 

Destaca-se que o Serviço Social brasileiro surge na década de 1930 

relacionado às ações interventivas da Igreja Católica. Essa iniciativa buscou 

manter a ordem social, aliando-se a ideias positivistas e uma ética 

conservadora, o que proporcionou o surgimento da profissão por meio de 

bases doutrinárias. 

A limitação profissional à mulher, bem como a relação desta às ações 

da Igreja Católica, na década de 1930, contribuíram para que o Serviço Social 

fosse construído como uma “profissão feminina”. Tal situação colabora, por sua 

vez, para a construção da imagem da profissão, onde é posta ao profissional a 

responsabilidade de modificar o comportamento dos usuários, a fim de ajustá-

los de acordo com os interesses da burguesia, por ser esta quem requisitava o 

trabalho do assistente social. Segundo Netto (2011, p.77): 

[...] a profissão emerge com o privilégio das suas potencialidades 
legitimadoras em face da sociedade burguesa – não é apenas o seu 
enraizamento na vertente do pensamento conservador que a torna 
extremamente funcional para conceber (e tratar) as manifestações da 
“questão social” como problemas autonomizados, para operar no 
sentido de promover a psicologização da sociedade e para jogar nos 
vetores da coesão social pelos condutos da “reintegração” dos 
acometidos pelas sociopatias. (grifos do autor) 

Essas intervenções eram demandadas no intuito de enfrentar 

expressões da questão social que aconteciam por meio de ações que 

utilizaram de uma alienação moral, a fim de evitar o desequilíbrio social, 

procurando, portanto, conformar a sociedade com relação às situações pelas 

quais estavam passando. Para isso, fez-se necessário a presença de mulheres 

nessas ações, uma vez que eram consideradas capazes de realizar ações 

relacionadas à caridade, à filantropia, bem como as demais atividades 

relacionadas à ajuda, ou seja, eram consideradas atividades a serem 

desenvolvidas, exclusivamente, pela mulher. Estas deveriam ser educadas, ter 

simples aparência, ter capacidade de ingressar à intimidade das pessoas, 

dentre outras exigências, como afirma Barroco (2010, p. 78): 

A formação moral da mulher, nos moldes conservadores, lhe confere 
“virtudes” que passam a compor determinados papéis: educada para 
assumir uma responsabilidade na educação moral e cívica dos filhos, 
a mulher é potencialmente formada para profissões que se legitimam 
socialmente como “profissões femininas”, das quais se exige mais um 
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perfil adequado a padrões morais conservadores, do que 
propriamente qualidades técnicas e intelectuais. 

A inserção do Serviço Social em diversas áreas contribui, então, para 

uma análise da profissão em várias dimensões contraditórias, como as 

questões da saúde, do idoso, da mulher, da criança, dentre outras. Nesse 

sentido, Iamamoto (2009) afirma que o fazer profissional encontra-se 

tensionado por projetos distintos. De um lado tem-se a defesa de direitos 

sociais, do outro a mercantilização e refilantropização, na tentativa de atender 

às necessidades sociais.   

Aqui, interessa a análise do exercício profissional do assistente social 

no âmbito da adolescência em conflito com a lei6, na medida em que esse 

debate vem se fazendo presente no decorrer da história. Os desafios à 

profissão vêm sendo discutidos em diversos sentidos, conforme Iamamoto 

(2009, p.366) relata: “Os (as) assistentes sociais trabalham com as mais 

diversas expressões da questão social, esclarecendo à população seus direitos 

sociais e os meios de ter acesso aos mesmos”. Não é diferente quando se 

analisa o Serviço Social no exercício com adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas. 

Sabe-se que, ao discutir sobre esses eixos temáticos, remete-se a um 

processo histórico que revela transformações tanto no âmbito da profissão 

quanto no da adolescência, expondo uma dinâmica social contraditória e 

buscando responder a questões demandadas em cada momento da história. 

Nessa perspectiva, algumas questões se fazem pertinentes no sentido 

de compreender como se iniciou o trabalho do Serviço Social com 

adolescentes em conflito com a lei, como ocorreram as transformações no que 

se refere ao direcionamento social da ação do Serviço Social no âmbito em 

questão e, também, as mudanças com relação à própria história da juventude. 

Em relação ao processo histórico da profissão, afirma-se que nessa 

trajetória aconteceram diversas transformações que modificaram a direção 

social do exercício profissional. Sabe-se que o Serviço Social tem sua origem 

marcada por relações filantrópicas, caritativas, onde a Igreja Católica tinha 

papel fundamental nesse processo. Todo esse contexto refletia o modo 

                                                           
6
 Termo utilizado a partir da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA para se 

referir à criança ou adolescente que comete ato infracional, aquele considerado crime para a 
pessoa adulta. 
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consensual na profissão, ou seja, os conflitos existentes não tinham a dinâmica 

do que se apresenta na atualidade, mas eram resolvidos sem maiores 

repercussões. Aquela realidade percorre até a primeira metade da década de 

sessenta, passando por um processo de laicização do Serviço Social, como 

destaca Netto (2011, p. 128): “tal laicização, com tudo o que implicou e implica, 

é um dos elementos caracterizadores da renovação do Serviço Social sob a 

autocracia burguesa” 7. (grifos do autor) 

É bem verdade que esse processo de rompimento com o Serviço 

Social “tradicional” tem sua iniciativa impulsionada com o desenvolvimento da 

industrialização no país, ainda na década de 1950, devido à força política da 

classe operária, porém confrontava-se com um caráter de oposição da classe 

burguesa, que procura cada vez mais o seu desenvolvimento em benefício 

próprio. Soma-se a isso o movimento de reconceituação na América Latina, 

revelando a insatisfação dos profissionais diante do desenvolvimentismo que, 

por sua vez, intensifica também os movimentos populares, já que atinge as 

condições de vida da população. Esse contexto alcança estudantes em geral e 

apresenta-se como uma iniciativa no movimento de reconceituação na América 

Latina.  

O momento de crescimento industrial no país demandava iniciativas 

para lidar com a questão social a qual se tornava ainda mais aparente. No 

entanto, a intensificação do processo de renovação do Serviço Social acontece 

a partir da segunda metade da década de 1960, atravessando a década de 

1970, com a emergência da perspectiva modernizadora e a reatualização do 

conservadorismo, chegando à década de 1980 com a intenção de ruptura 

(NETTO, 2011). Esse processo significa a possibilidade de mudanças nas 

ações do Serviço Social e, consequentemente, a busca por garantia de direitos 

à população. 

A partir da década de 1950, observa-se que no Serviço Social tinha um 

clima que incorporava a necessidade de revisão teórica, como também de sua 

prática profissional, como salienta Junqueira (1980, p.6): 

Pode-se admitir que, na sua gênese, o movimento de reconceituação, 
pelo menos no Brasil, deu os seus primeiros passos movido pelo 

                                                           
7
 Refere-se ao poder que a classe burguesa detinha e que esteve relacionado com as 

transformações no âmbito do Serviço Social. Para aprofundamento, analisar: Ditadura e 
Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil no pós-64, Netto (2011). 
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impacto das teorias e tentativas de prática desenvolvimentistas. 
Reconheceu, ao mesmo tempo, que se vinha apoiando em uma 
teoria frágil, quanto à compreensão da dinâmica social, das relações 
de classes, dos grupos sociais, do desempenho das instituições, 
embora os aspectos fundamentais filosóficos, incluídos os éticos, 
tenham sido a tônica das suas elucubrações a partir do final da 
década de trinta. 
 

Dessa forma, o cenário de conservadorismo proporcionou uma ação 

profissional contrária a transformações que colocassem em perigo a ordem 

social, sendo tal postura refletida nos Códigos de Ética da profissão. O Código 

elaborado em 1947 mostra a relação existente entre as ações do Serviço 

Social e a caridade como inspiração para as atividades a serem desenvolvidas. 

Em 1965 tem-se uma reestruturação desse documento que reforça a questão 

da ética, além de um trabalho voltado para a garantia dos direitos sociais. Já 

em 1975, podem-se observar as mudanças feitas nesse documento, de forma 

a demonstrar que existe uma relação com o pensamento conservador no que 

se refere ao direcionamento às ações do Serviço Social. 

Quando analisado o caso brasileiro, tanto no ano de 1965 quanto no de 

1975, notam-se algumas diferenças entre esses Códigos, por exemplo, a 

questão ética, sendo esta revelada no documento de 1965, enquanto que o de 

1975 atende a uma reatualização do conservadorismo. 

Esse contexto reflete um processo de continuidades e mudanças nas 

diversas áreas em que o Serviço Social era chamado a intervir. Os debates 

entre profissionais da categoria foram fundamentais para o processo de 

renovação, ou seja, são novos direcionamentos que seguem pela história do 

Serviço Social.  

Observam-se, desde a segunda metade da década de 1960, as 

transformações no âmbito da profissão, mas é a partir da década de 1970 que 

se inicia maior debate teórico nas universidades que subsidiam uma reflexão 

crítica sobre o serviço social tradicional. Esse contexto fortaleceu o processo 

de mudanças para a profissão. (NETTO, 2011) 

Sob essa direção, é possível ressaltar que, na década de 1970, houve 

a busca por novos referenciais no Serviço Social. Isso foi possível por meio, 

também, de rearticulações de movimentos que buscaram proporcionar 

renovação na profissão, onde se observa uma aproximação do Serviço Social 

ao marxismo (BARROCO, 2010). 
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Em meio a esse processo de Renovação do Serviço Social, três 

posições críticas a respeito do Serviço Social tradicional foram analisadas, 

permitindo a compreensão dessa história no âmbito brasileiro. A primeira 

refere-se à crítica contra a perspectiva modernizadora, que tem como proposta 

a técnica e a cientificidade por meio de bases advindas do positivismo. 

Entretanto, ainda sob uma formulação da concepção modernizadora, o 

exercício profissional tem uma relação com o eixo do “bem estar social” e da 

“integração”, que, para Netto (2011), estão condicionados ao desenvolvimento 

do país. A segunda, que tem a fenomenologia como suporte, está relacionada 

à crítica sobre a reatualização do conservadorismo na profissão. A terceira, por 

sua vez, é o que esse autor caracteriza como intenção de ruptura com o 

conservadorismo, tendo como base a teoria social de Marx. 

A intenção de ruptura é bastante significativa para o Serviço Social, 

ainda mais quando se analisa o novo direcionamento que se tem no âmbito 

teórico, incidindo, portanto, no exercício profissional por meio da crítica ao 

tradicionalismo e tentativa de mudanças para a profissão. É nesse momento 

que se tem, na profissão, maior debate teórico-metodológico para sustentar os 

discursos sobre o exercício profissional nos diversos espaços. 

Quando entendido o processo de mudanças pelo qual passa o Serviço 

Social, se tem considerações acerca do exercício profissional como um campo 

de problematização das respostas frente às demandas sociais. Essas 

respostas estão direcionadas por eixos teóricos, técnicos e ético-políticos, no 

sentido de compor ações que orientam o enfrentamento à realidade social. 

Nesse contexto, é importante salientar que o exercício profissional do 

assistente social requer, além das legislações no âmbito da profissão e outras 

que interferem para esse exercício, uma instrumentalidade no seu trabalho, 

sendo esta entendida como uma construção e reconstrução da capacidade da 

profissão, no que diz respeito às relações sociais, bem como consideradas as 

respostas às demandas sociais (GUERRA, 1995). 

É possível que a instrumentalidade seja, muitas vezes, confundida com 

o conjunto de instrumentos utilizado pelo assistente social em seu exercício 

profissional. No entanto, esse conjunto refere-se à instrumentação técnica que 

também possui sua importância, mas diferencia-se do que se considera 
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instrumentalidade. Esta, por sua vez, é o que vai possibilitar as modificações 

sociais, como também as respostas no nível do cotidiano. 

A instrumentalidade revela-se, então, como mediação ao observar a 

articulação entre as dimensões da singularidade, particularidade e 

universalidade. A primeira, relacionando-se ao campo imediato da situação dos 

usuários; a segunda faz referência ao campo das mediações, observando 

como a singularidade se universaliza ou como a universalidade se singulariza. 

A universalidade, por sua vez, está relacionada ao conjunto de múltiplas 

determinações sociais, políticas, econômicas e culturais. 

Diante disso, o exercício profissional do assistente social configura-se 

como um processo de desvelamento da realidade, que, por sua vez, reflete 

desafios no enfrentamento a diversas situações, como as relacionadas a 

condições estruturais dos espaços onde o trabalho é realizado, à alta demanda 

comparada a pequena quantidade de profissionais, às normas institucionais, 

que muitas vezes se colocam em oposição às regulamentações da profissão, 

dentre outras. 

Esse campo de enfrentamento às manifestações da questão social 

reflete o que se compreende sobre exercício profissional do assistente social, 

ou seja, os mecanismos utilizados para intervir em diversas situações 

relacionadas à conjuntura social. Assim sendo, as políticas sociais são 

consideradas principais mediações8 no âmbito do Serviço Social. Essas 

políticas surgem principalmente na década de 1930, mas é a partir da década 

de 1980 que ganham maior visibilidade, com a intensificação do processo de 

lutas por melhorias em diversas áreas, como a saúde, a assistência, a infância, 

a educação. 

Se a década de 1960 é bastante significativa para a história da 

profissão, do ponto de vista do início de mudanças relativas à base teórica e o 

exercício profissional, o mesmo não acontece quando se faz uma análise da 

história da infância e juventude no Brasil. Esta, ainda marcada por ações que 

não revelam um olhar para a totalidade, traz uma visão do indivíduo de forma 

isolada. Durante esse período, crianças e adolescentes eram submetidos às 

                                                           
8
 Compreende-se mediação como categoria reflexiva que contribui para compreensão das 

contradições presentes no exercício profissional, ou seja, um processo convergência e 
divergência nas relações sociais. 
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diretrizes de uma política que tinha a figura do juiz de menores como pessoa 

responsável pelas decisões nesse âmbito, sem considerar os interesses do 

próprio sujeito em questão. 

Deve-se lembrar de que é na década de 1960, no governo militar, que 

se inicia a realização de um trabalho com crianças e adolescentes por meio de 

uma lei que revela ações pontuais e é distante da concepção de direitos. Nesse 

contexto, “o Menor é persuadido a reconhecer seu lugar, a aceitar seu 

internamento, ou porque é um ‘abandonado’ ou porque é um ‘infrator’, isto é, ou 

por culpa de sua família ou dele próprio” (VIOLANTE, 1982, p.145). 

A ação profissional apresenta-se, no contexto da ditadura militar, 

inserida em uma realidade contraditória, o que não significa dizer que não se 

tenha a contradição presente no atual contexto. Afirma-se, entretanto, que na 

medida em que a profissão apontava para um “novo fazer profissional”, ou seja, 

uma nova direção no exercício profissional, pouco se tinham mudanças nos 

aparatos legais relacionados à juventude, pois crianças e adolescentes 

continuavam a ser tratados distante de ações que visavam à garantia de 

direitos e à concepção de sujeitos protagonistas de sua história, refletindo um 

processo tenso, onde as legislações já não condiziam com a realidade política 

proposta. 

As atividades profissionais do assistente social passam, na verdade, 

por um momento de luta e, posteriormente, de mobilização junto à sociedade, 

às instituições que realizavam atividades com crianças e adolescentes, como 

outras em âmbito nacional e internacional. É nesse contexto que iniciam as 

mudanças referentes à história da infância e juventude no Brasil (SILVA, 2011). 

Cabe afirmar, aqui, que as ações realizadas, em maior parte, estiveram 

relacionadas ao contexto social, econômico e político da época. Não eram, 

portanto, decisões isoladas tomadas por parte dos profissionais, mas existiam 

fatores que impulsionavam tais ações. Após o governo militar, como afirmou-se 

anteriormente, as instituições e profissionais se colocavam à luta na intenção 

de discutir e transformar a realidade de crianças e adolescente que ainda eram 

tratados sob a lógica de um governo passado. 9 Dentre esses fatores, é 

possível observar que algumas normas institucionais eram reflexos de 

                                                           
9
 Será analisado no tópico seguinte sobre o contexto histórico das instituições que lidavam com 

a infância e juventude no decorrer da história. 
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legislações vigentes nesse período, impossibilitando ações diferenciadas nesse 

âmbito. 

No que se refere à história do Serviço Social, é importante analisar, 

ainda, que “um primeiro suporte teórico-metodológico necessário à qualificação 

técnica de sua prática e à sua modernização vai ser buscado na matriz 

positivista e em sua apreensão manipuladora, instrumental e imediata do ser 

social” (YASBEK, 2009, p. 147). Então, todas essas questões influenciaram 

nas ações realizadas junto a diversas áreas, dentre elas no trabalho com a 

infância e juventude, consistindo, assim, em ações imediatas que expressaram 

mudanças a partir da década de 1960, quando o Serviço Social começa a se 

apropriar da teoria social de Marx, ainda que sobre um processo sinuoso. Tal 

processo, segundo Iamamoto (2011), desenvolve-se qualitativamente num 

segundo momento, a partir da década de 1980. 

O primeiro momento de mudanças, no âmbito da profissão, trata de 

quando o Serviço Social encontra-se vinculado às camadas populares. Os 

profissionais passam a debater sobre diversas questões, dentre elas a 

reformulação do Código de Ética da profissão, superando pontos previstos no 

Código de Ética de 1947, que ainda marcavam a forte relação entre a Igreja 

Católica e o exercício profissional do assistente social. 

É importante ressaltar que as influências dos trabalhos em comunidade 

possibilitaram mudanças significativas no âmbito do Serviço Social. Nesse 

contexto, os profissionais tiveram a possibilidade de ter aproximação com a 

realidade social da população que demandava sua ação, fortalecendo uma 

trajetória de mobilização popular, uma vez que as atividades estavam voltadas 

para a vida cotidiana dessa população. Ou seja, o olhar sobre a realidade é 

ampliado, revelando as manifestações da questão social que representam 

expressões da desigualdade social, repercutindo em diversos aspectos na vida 

em sociedade.  

Essa repercussão demanda da ação profissional, como afirma 

Iamamoto (2011, p. 62): “o conhecimento da realidade deixa de ser um mero 

pano de fundo para o exercício profissional, tornando-se condição do mesmo, 

do conhecimento do objeto junto ao qual incide a ação transformadora ou esse 

trabalho” (grifos do autor). 
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A infância e a juventude correspondem, portanto, a uma das áreas em 

que é requisitado o exercício profissional do assistente social. Compreende-se, 

então, a adolescência em conflito com a lei, como uma expressão das 

desigualdades sociais, onde a intervenção profissional se faz no sentido de 

mediar conflitos entre interesses antagônicos, a fim de buscar garantir direitos 

a esses sujeitos.  

Por um lado se tem, a partir da segunda metade de 1960, o Serviço 

Social brasileiro em processo de renovação, que implica no exercício 

profissional. Por outro, tem-se a infância e juventude sendo “vigiada” por 

aparelhos institucionais. Esses espaços contavam com o exercício profissional 

do assistente social em diversas atividades, dentre elas as atividades que 

lidavam com as chamadas “classes perigosas” 10.  

O trabalho realizado com crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social percorre caminhos que revelam um caráter 

predominantemente punitivo a esses sujeitos, principalmente quando se 

observa a dinâmica das instituições. O Serviço de Assistência ao Menor – SAM 

e as Fundações do Bem-Estar Social - FEBEM são exemplos de instituições 

que possuíram esse aspecto abusivo, na medida em que são identificadas 

como instituições que tinham uma visão educacional – no caso das FEBEM – 

mas que revelavam práticas autoritárias, muito embora, nesse contexto, tenha 

se acreditado que somente por meio desse trabalho se avistavam 

possibilidades de mudanças para a realidade de crianças e adolescentes.  

Nessa conjuntura, os assistentes sociais lidavam com situações de 

crianças e adolescentes abandonados ou autores de ato infracional. O 

exercício profissional era direcionado por normas institucionais que dificultavam 

a aproximação da realidade desses jovens, de forma que se pudesse abranger 

a totalidade, o que, posteriormente, causa certo estranhamento quando o 

trabalho inicia atividades junto à comunidade. Percebe-se, portanto, que os 

debates em meio à categoria apontam para uma direção que se contrapõe à 

lógica e dinâmica institucional. 

A tensão existente a partir da segunda metade da década de 1960 até 

à década de 1980 – momento em que são conquistados vários direitos no 
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 Silva (2011) ressalta que os que não tinham emprego, estudos ou até mesmo 
acompanhamento familiar, eram reconhecidos pelo status de “perigosos”. 
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âmbito da infância e juventude – revela um processo de contradição entre as 

legislações da profissão e as legislações referentes à infância e juventude no 

Brasil. No entanto, o contexto revela a necessidade de ampliar o trabalho com 

esses sujeitos, tendo em consideração as situações de vulnerabilidade 

vivenciada por diversas famílias, dentre outros fatores. 

Essa trajetória possibilitou a inserção do assistente social em espaços 

que atendiam crianças e adolescentes, quando criado em 1923, o Juizado de 

Menores, tendo como juiz Mello Mattos. Como afirma Lorenzi (2013), os 

atendimentos no Serviço de Assistência ao Menor ficavam divididos em dois: O 

primeiro correspondia ao menor carente e abandonado, sendo um trabalho 

realizado em patronatos e escolas de aprendizagem de ofícios urbanos; o 

segundo, por sua vez, estava relacionado ao trabalho realizado com 

adolescente autor de ato infracional, sendo desenvolvido em Internatos – 

reformatórios e casas de correção11, revelando um aspecto perverso no 

tratamento a crianças e adolescentes que faziam parte de alguma dessas 

situações. 

A década de 1940 revela uma preocupação com a situação do “menor” 

12 no sentido de implantar políticas que fossem direcionadas a tal questão. A 

instalação do Serviço de Assistência ao Menor – SAM, no governo Vargas, 

insere um trabalho controlador e repressivo com crianças e adolescentes, pois 

se utilizavam de estruturas que refletiam a negação de direitos, quando a 

proposta era de que a instituição atendesse aos adolescentes de forma 

diferenciada, já que se encontrava em fase de desenvolvimento. Os espaços 

que tinham ligação com o SAM correspondiam a verdadeiras prisões, não 

havendo diferenças no tratamento com a criança e o adolescente. 

Chama a atenção, ainda, os governos militares, quando se regulam à 

Lei que cria a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNABEM (Lei 

4.513 de 1/12/64) e o Código de Menores de 1979 (Lei 6697 de 10/10/79) 

(LORENZI 2013). São nesses espaços que se observa a ampliação das ações 

do Serviço Social junto ao “menor em situação irregular” 13.  

                                                           
11

 Ressalta-se que esses termos representam a linguagem utilizada na época.  
12

 Termo utilizado nesse período para se referir à criança ou adolescente. 
13

 Termo utilizado nesse período para se referir à criança ou ao adolescente que cometesse 
algum ato infracional ou representassem ameaça ao sistema. 
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Nessa perspectiva, reflete-se o exercício profissional do assistente 

social, descortinando essa realidade junto aos adolescentes autores de ato 

infracional. Diante, portanto, de legislações que revelam um contexto 

conflituoso com relação aos direitos sociais, o Serviço Social intervém pautado 

em legislações vigentes a respeito da infância e juventude, como também 

relacionadas ao próprio exercício profissional. 

Entende-se o exercício profissional do assistente social como um 

campo em que estão presentes os desafios do projeto profissional. É essa 

ação profissional que responde às demandas sociais, utilizando-se, para isso, 

de arcabouço teórico e técnico por meio de uma dimensão ético-política. 

Como se observa, as transformações sociais presentes na realidade 

passam a demandar ações por parte das diversas categorias. As exigências ao 

Serviço Social, nesse sentido, se fazem em diversos espaços ao se relacionar 

com políticas sociais, como a saúde, a educação, a assistência, dentre outras. 

Para esse debate cabe compreender o exercício profissional do assistente 

social no âmbito da infância e juventude, apreendendo as transformações que 

permeiam esse exercício. 

Ao analisar o exercício profissional do assistente social na FEBEM de 

São Paulo, percebeu-se que as atividades nas Unidades de Recepção14 

consistiam em “estudar e encaminhar os casos atendidos, visando a 

reintegração familiar e social dos menores” (GUIRADO, 1980, p.36). Cabe 

ressaltar que o público que procurava atendimentos nas unidades da FEBEM 

não se limitava à busca por atendimentos a crianças e adolescentes que 

tinham um “mau comportamento”, mas também a questão econômica, 

ausência do responsável, desorganização familiar, dentre outros. Dessa forma, 

eram realizados atendimentos voltados para crianças e adolescentes que 

estavam em situação de abandono, como também àqueles que eram 

considerados “infratores”. 

É necessário assinalar que o exercício profissional apresenta-se por 

meio de ações frente às exigências do mundo do trabalho, como também ao 

projeto profissional da própria categoria. Trata-se de intervenções que se 

articulam dialeticamente para responder a diversas questões. Esse exercício 

                                                           
14

 O atendimento aos adolescentes era realizado em três unidades: as de recepção, as de 
triagem e as educacionais. 
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perpassa por uma relação com o significado da profissão, as intencionalidades 

das ações e a articulação com projetos em disputa. 

O exercício profissional do assistente social se revela, assim, nas 

intervenções práticas, mediadas por um arcabouço teórico, por meio de 

atividades ou ações que se propõem a responder às demandas sociais. No 

entanto, não se limita à aparente prática, mas transita desde a análise da 

realidade, estrutura e conjuntura do Serviço Social até a efetivação do seu 

exercício, onde se consideram condições e relações de trabalho. Para 

Iamamoto (2010), essas relações demandam ao profissional maior 

compreensão particular para sua intervenção, uma vez que realiza atividades 

com profissionais de outras categorias.  

Diante dessa compreensão, é possível refletir sobre diversos fatores 

que alteram, em determinadas questões, as atividades do Serviço Social 

relacionado aos diversos âmbitos. Um desses fatores corresponde ao processo 

histórico, e com ele as legislações vigentes com as quais a profissão articula 

suas ações. Essas transformações refletem, portanto, modos diferenciados do 

exercício profissional que, por vezes, apresentam continuidades e rupturas. 

É importante ressaltar que as exigências feitas ao assistente social em 

exercício requerem que este profissional esteja cada vez mais qualificado para 

atuar junto às demandas sociais presentes em seu cotidiano, repercutindo a 

necessidade de ser um profissional polivalente frente às transformações no 

mundo do trabalho, como afirma Ortiz (2002, p. 89): “(...) resta àqueles que 

permanecem nos empregos o aumento da responsabilidade frente ao trabalho, 

expresso na necessidade da polivalência, bem como os baixos salários e o 

freqüente temor de serem demitidos”. 

Nesse sentido, percebe-se que o exercício profissional do assistente 

social está inserido em uma totalidade heterogênea, onde a realidade se 

expressa em um constante movimento dessa totalidade que, por sua vez, 

passa a ser superada por outra, como ressalta Almeida (2001, p. 53): 

 
A totalidade dialética não é acabada, não expressa um resultado final 
e definitivo; ela é sempre incompleta, está sempre em devir e quem 
denuncia o seu caráter incompleto são as suas partes. Portanto, a 
totalidade, na sua incompletude, é sempre provisória e deve ser 
superada por uma outra, aquela que está presente no devir e que é 
diferente dela. 
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Feitas essas considerações, é conveniente compreender esse 

exercício profissional no âmbito das políticas sociais, aprofundando aquele 

inserido no campo da adolescência em conflito com a lei. Essa análise 

possibilita transitar pelos diferentes direcionamentos que a ação profissional 

passa a ter, tanto com relação à sua prática quanto ao próprio entendimento 

sobre a profissão. 

Se analisada a história das políticas sociais no Brasil, compreende-se 

que esse processo tem a década de 1980 como marco no que se refere à 

garantia de direitos à população. Essas conquistas apresentam garantias de 

serviços que até então eram tidos como “privilégios” da classe trabalhadora 

que estava sob a lógica do seguro, ou seja, aqueles que não contribuíam não 

tinham direito a acessar os serviços de saúde, assistência, dentre outros. Essa 

realidade segue por décadas que, posteriormente, ganham força nas lutas por 

melhorias. 

No entanto, é importante ressaltar que alguns estudos sobre as 

políticas sociais revelam esse processo de conquistas com uma relação de 

concessão, como na análise feita por Draibe (1994). A autora considera a 

existência de novas parcerias entre o Estado e setor privado, em que essas 

alternativas acabam refletindo de forma negativa para a descontinuidade das 

políticas sociais e, por sua vez, podem levar à segmentação da cidadania a 

qual será diferenciada, tendo como base aspectos econômicos. 

A implementação de políticas sociais, como resposta do Estado às 

diversas demandas da população, é responsável por ampliar os espaços 

ocupacionais do Serviço Social. Esse processo ganha força com o 

reconhecimento da Assistência Social enquanto política na Constituição 

Federal de 1988, juntamente com a Saúde e a Previdência, compondo a 

Política de Seguridade Social, o que passa a considerá-la direito de todo 

cidadão e não um favor do Estado. Depois de preconizada a Assistência Social 

como política, ressalta-se sua regulamentação por meio da Lei Orgânica de 

Assistência Social – LOAS, em 1993, e das bases para implantação do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  Estas revelam, nesse processo, 

medidas que buscaram aprimorar os serviços no âmbito da assistência quando 

observados os avanços a partir de 1993, por meio das discussões realizadas 

principalmente no âmbito das conferências, a fim de ampliar e melhorar os 
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atendimentos. As leis 12.435/11 e 12.470/11 demonstram as mudanças na 

assistência de forma que alteram os serviços para um modelo que hoje se 

apresenta como SUAS, que tanto intensifica quanto diversifica a ação do 

Serviço Social.  

Cabe lembrar, no entanto, que essa implementação acontece no 

contexto neoliberal, o que possibilita a afirmação de que é um espaço 

contraditório no sentido de atender demandas sociais, como também se 

estrutura em paralelo a “exigências” de um sistema cada vez mais excludente. 

Na medida em que as expressões da questão social se tornam aparentes, as 

classes sociais se organizam na luta por melhores condições de vida. Esses 

movimentos apresentam-se como ameaça ao sistema. 

No caso em questão, o exercício profissional do assistente social com 

adolescentes em conflito com lei remete à origem das atividades do Serviço 

Social com um público: a criança e o adolescente. Desde que o Estado inicia 

ações voltadas para questões diversas, como o “menor abandonado” ou o 

“menor delinquente”, tinham-se presente ações desenvolvidas por profissionais 

de diversas categorias, dentre elas o Serviço Social. 

O exercício profissional, nesse contexto, apresentava convergência 

com outras categorias, no sentido de realizar atividades consideradas como 

gerais, mas também revelava particularidades da profissão, assim como as 

demais categorias, não significando dizer que o trabalho realizado em equipe 

venha a anular as atividades que constituem atribuições privativas ao 

assistente social. 

Ao lançar o olhar para o atendimento a adolescentes que estão em 

conflito com a lei, pode-se afirmar que a acolhida do adolescente revela um 

trabalho amplo que insere profissionais de várias categorias, como psicólogos, 

pedagogos e assistentes sociais. O acompanhamento à execução da medida 

socioeducativa, no entanto, conta com intervenções particulares de cada 

profissional, a depender da realidade do adolescente. 

A operacionalização das ações requisitadas pelas instituições reforçava 

o “paradigma da situação irregular” à medida que os profissionais que atuavam 

junto a tais serviços passavam a trabalhar com os “desajustados”, ou seja, com 

aqueles que não tinham comportamento social de acordo com normas sociais. 

O comportamento era, então, analisado sob a ótica de correção para uma 
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integração social. Silva (2011) faz uma análise sobre o sistema de atendimento 

ao adolescente presente na época dos governos militares, assinalando a 

expressão da tutela do Estado sobre esses jovens, no sentido de evitar 

“práticas rebeldes”, como se referiam aos comportamentos que não condiziam 

com a lógica da disciplina, impossibilitando o desenvolvimento das forças 

produtivas. 

Quando se pensa no exercício profissional do assistente social, 

percebe-se que nas décadas de 1940 e 1950, tem-se uma ênfase no 

ajustamento social. Esse direcionamento reflete uma prática voltada para uma 

lógica controladora, mas que aos poucos inicia mudanças a partir do trabalho 

com as comunidades, além de atendimentos individuais, o que vem 

caracterizar o trabalho do “Serviço Social de Caso”, “Serviço Social de Grupo” 

e “Serviço Social de Comunidade”. 

É por meio dessas práticas que o profissional busca atender às 

demandas por serviços chegados a diversas instituições. As atividades 

desenvolvidas articulavam-se, portanto, à lógica da instituição, revelando-se, 

também, por meio das legislações particulares à categoria.  

Na conjuntura atual, constata-se que à proporção em que os serviços 

para a criança e o adolescente são criados ou sofrem mudanças, isso interfere 

direta ou indiretamente no cotidiano do Serviço Social, que se insere no âmbito 

da infância e juventude. Com isso, permite-se dizer que o exercício profissional 

do assistente social articula-se com as políticas sociais, com normas 

institucionais, com condições de trabalho e relações de trabalho, além das 

questões que permeiam a própria categoria, como as diretrizes curriculares, o 

Código de Ética, outros documentos que subsidiam e direcionam a ação da 

profissão. 

O Serviço Social atua, portanto, na viabilização do acesso aos direitos 

por meio de diversas atividades que não se limitam apenas à socialização de 

informações, mas alcançam uma ação profissional que envolve tanto os 

usuários dos serviços, quanto o próprio assistente social. Essa relação permite 

afirmar que “A socialização de informações quanto aos direitos é mais que 

mero repasse de dados sobre as normas legais, mais do que uma explicação 

fria do texto da lei.” (IAMAMOTO, 2010, p.285). 
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Diante disso, tem-se que a atuação profissional abrange a realidade 

dos sujeitos envolvidos para entendê-la em uma perspectiva da totalidade. A 

análise do desenvolvimento desse trabalho com adolescentes em conflito com 

a lei permite uma investigação a respeito do contexto familiar, da trajetória de 

vida desses sujeitos, das condições do acesso a serviços básicos, dentre 

outros. 

Dessa forma, observa-se claramente a mediação como aspecto 

fundamental no exercício profissional do assistente social, uma vez que lida 

com demandas sociais relacionadas à garantia dos direitos sociais de uma 

classe que vivencia essa negação, exigindo do assistente social atribuições e 

competências na sua intervenção, como afirma Yazbek, (2012, p. 14): 

É o desvelamento dessa mediação que vai permitir compreender as 
políticas socioassistenciais como espaços contraditórios, onde se 
ocorrem muitas vezes o controle e o enquadramento dos subalternos, 
também ocorre a luta por direitos de cidadania e ainda o acesso real 
a serviços e recursos que essa população não consegue alcançar de 
outro modo. 
 

A atuação profissional do assistente social, nesse processo de 

mediação, passa por algumas transformações que estão relacionadas às 

mudanças históricas e, por conseguinte, àquelas direcionadas ao Serviço 

Social que interferem em diversos fatores ligados ao exercício profissional. 

Pode-se citar, dentre esses fatores, a ética, que passou algumas mudanças 

desde a gênese da profissão até o exercício profissional na 

contemporaneidade.  

Para subsidiar a compreensão a respeito das ações do Serviço Social 

junto à infância e juventude, faz-se necessário conhecer as legislações que 

amparam esses jovens. Assim sendo, partir-se-á para uma análise sobre o 

processo histórico que revelam o contexto de lutas e conquistas nesse âmbito. 

 

1.2 As primeiras legislações no âmbito da infância e juventude como 

subsídios ao exercício profissional do assistente social 

Abordar sobre a infância e juventude no Brasil remete à 

contextualização do processo histórico nesse âmbito, considerando os 

aspectos particulares a cada período que, por sua vez, revelam avanços nas 

legislações referentes à criança e ao adolescente. As mudanças ocasionadas, 

nesse sentido, constituem novos direcionamentos no enfrentamento às 
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expressões da questão social, ao entender, por exemplo, que situações de 

vulnerabilidade social de crianças e adolescentes são resultantes de uma série 

de fatores, dentre eles, a negação de direitos sociais. Refletir sobre esse 

processo é, então, pensar a realidade de sujeitos que tiveram, durante muitos 

anos, ausência de um trabalho por parte das autoridades que considerassem 

esses sujeitos como pessoas em situação peculiar. 

Ressalta-se, entretanto, que ao adentrar no conhecimento relativo à 

infância e juventude, é importante ressaltar a diferença entre adolescência e 

juventude. A primeira refere-se a uma fase de desenvolvimento da pessoa, 

enquanto a segunda diz respeito a uma categoria relacionada a representações 

e não à classificação de faixa etária, mas corresponde a construções sociais 

realizadas por jovens, envolvendo alguns critérios, como o comportamento 

(GROPPO, 2000).  

Ao ter conhecimento dessa diferenciação, ressalta-se que, para este 

estudo, foram utilizados os termos “adolescentes” e “jovens” para se referir aos 

sujeitos de 12 anos de idade aos 18 anos incompletos, conforme mencionados 

no ECA, ao citar a faixa etária dos sujeitos considerados adolescentes. 

No desvelar histórico dessa realidade, compreende-se que a 

preocupação pela situação de crianças e adolescentes no Brasil está 

relacionada ao sistema vigente em cada período. As ações na área da infância 

e juventude obedecem, portanto, à lógica dos governos em cada período da 

história, onde o interesse de quem está no poder é considerado fundamental 

para um “bom” funcionamento dos serviços. 

Desde o Brasil Colônia, avistam-se situações abusivas com crianças e 

adolescentes que viviam em situação de escravidão. “A criança escrava não 

era, pois, objeto de proteção por parte da sociedade” (RIZINNI e PILOTTI, 

2009, p.206), o que revela abandono por parte das autoridades, a 

responsabilidade quase sempre foi assumida pelas Santas Casas de 

Misericórdia. 

Nesses espaços, o trabalho realizado com a juventude não seguia a 

concepção de direitos sociais que se tem na atualidade, mas adentrava na 

esfera da ajuda àqueles que não tinham acesso ao mínimo de condições para 

viver. Esse contexto revelou, portanto, a ausência das autoridades, no sentido 

de garantir condições adequadas para subsidiar a população aos serviços 
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relacionados à saúde, educação, assistência, dentre outros. Dessa forma, as 

intervenções eram realizadas com o intuito de controlar a sociedade, 

amenizando os conflitos sociais. 

Essa realidade segue novos rumos a partir do século XIX, momento em 

que se inicia uma intensificação do processo de industrialização no país. 

Tratava-se de um contexto que afetaria o desenvolvimento do Brasil, o que 

orienta as autoridades a tomarem medidas que buscassem amenizar essa 

situação. Adverte-se, entretanto, que as ações realizadas junto à infância e 

adolescência permanecem sob a lógica da caridade e sob a perspectiva do 

controle, mas que marca tal período como inicial à preocupação do poder 

público com a realidade da infância e juventude.  

A partir de 1927 percebe-se, então, que as autoridades iniciam uma 

preocupação diante da situação de crianças e adolescentes, principalmente 

aqueles em situação de vulnerabilidade social, promulgando o Código de 

Menores o qual traz subsídios para a “doutrina da situação irregular”. “A 

impressão que se tem é que, através da lei em questão, procurou-se cobrir um 

amplo espectro de situações envolvendo a infância e a adolescência”. 

(RIZZINI; PILOTTI, 2009, p.133). Nesse sentido, o juiz assume a figura de 

soberano, colocando a criança e o adolescente sob a concepção de “menor”, o 

que torna aparente uma série de problemas a serem solucionados: o “menor 

abandonado”, o “menor vagabundo”, o “menor delinquente”. 

Em verdade, é possível perceber que esse contexto associa a condição 

de “menor” abandonado/vagabundo/delinquente à condição social, ou seja, 

crianças e adolescentes em situação de pobreza são diretamente relacionados 

a tais condições. Isso se fortalecia ainda mais quando referido àqueles que 

praticam ato infracional, pois eram acusados de cometerem esses atos, muitas 

vezes, não havendo provas contra o adolescente, mas associando o mesmo 

com a pobreza. 

No período em que vigorava o Código de Menores no Brasil, ainda na 

década de 1930, é importante lembrar que o país, por passar por um processo 

de aceleração no desenvolvimento industrial, reforçava a negação de direitos, a 

fim de beneficiar os interesses da burguesia. Esse contexto gerava certa 

insatisfação à grande parte da sociedade, uma vez que não tinham garantia de 

acesso a questões básicas, como a saúde, o lazer, a educação, a assistência. 
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Tal situação “dividia” o país sob a lógica do acesso a essas questões, 

induzindo à luta por melhorias, como afirma Leal (2010, p.147): 

 

No Brasil, a luta dos educadores e especialistas comprometidos com 
as causas populares e envolvidos em políticas de educação escolar e 
demais políticas socioeducativas esteve marcada, em geral, pelo 
embate entre o público (como sinônimo de estatal) e o privado 
(setores empresariais interessados na mercantilização da educação, 
saúde, previdência, etc., ou por setores religiosos interessados no 
monopólio do campo educacional). 
 

Em relação à temática deste estudo, compreende-se a adolescência 

em conflito com a lei sob um processo histórico diferenciado. No contexto em 

que o adolescente ainda não é considerado pessoa em desenvolvimento, é 

possível observar que as legislações seguiam um direcionamento condenável, 

o que remete ao interesse em desvendar essa realidade. 

O debate sobre a adolescência em conflito com a lei leva a discussões 

relevantes, no que diz respeito não somente ao comportamento dos sujeitos 

envolvidos com a prática do ato infracional, mas ao papel do Estado, da família 

e da sociedade diante deste contexto. No entanto, vale ressaltar que a 

interferência do Estado, no que se refere aos direitos sociais de adolescentes 

em conflito com a lei, representa um avanço, comparado com décadas 

passadas, quando eram tratados de forma repressiva, caracterizando essa 

conduta como uma “problemática do menor” e, posteriormente, como uma 

“situação irregular”. Ao longo da história, essa realidade passa por avanços que 

refletem diretamente no dia-a-dia dos adolescentes, porém revelam tensões 

relacionadas à realidade anterior, que revela um caráter repressor diante do 

comportamento desses jovens. 

A abordagem acerca da história da infância e juventude no Brasil 

segue por um caminho que revela mudanças no tratamento dado à questão. 

Quando referida a adolescentes que cometem ato infracional, observa-se que o 

debate não é recente, mas se fazia presente em períodos anteriores, tendo 

sido um tema aprofundado numa realidade vivenciada já no século XIX. Na 

atualidade, no entanto, existem características que representam avanços 

quando analisada a forma como esses jovens eram tratados. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA é considerado um 

marco na história dos direitos da infância e juventude no Brasil, onde percebe-



42 
 

se mudanças no tratamento a adolescentes autores de ato infracional. 

Contudo, pensar os direitos sociais desses sujeitos na atualidade requer um 

entendimento da luta e, consequentemente, das conquistas nesse âmbito. 

O Código Penal de 1830 é considerado o primeiro código penal 

brasileiro. Nesse documento têm-se artigos que revelam o tratamento a ser 

dado aos sujeitos que viessem a cometer atos que não estão de acordo com a 

conduta social da época. No que se refere ao comportamento de adolescentes, 

é possível observar que esse código demarca a idade de 14 anos, ou seja, os 

adolescentes maiores de 14 anos que tivessem comportamento 

correspondente ao que era considerado crime deveriam ser tratados como 

adultos. 

Já em 1890, o Código Penal sofre algumas alterações que passam a 

interferir no tratamento dado aos adolescentes que agissem em desacordo com 

a ordem social. Nesse documento fica previsto, no artigo 27, que poderiam ser 

considerados criminosos aqueles que tivessem idade entre 9 e 14 anos e 

agissem com discernimento. Isso revela que não se tinha uma diferenciação 

entre adolescência e fase adulta, quando se referia a comportamentos tidos 

como criminosos. 

Esses documentos, ao citarem o tratamento devido a sujeitos que 

faziam parte da faixa etária correspondente a crianças e adolescentes, 

revelavam uma preocupação com seus comportamentos e conduta social. 

Essa preocupação se deve a alguns fatores, dentre eles, a ameaça sobre a 

ordem social. Uma das respostas do Estado foi agir conforme a justiça, tendo 

como respaldo o Código de Menores de 1927, além dos Códigos Penais. 

Ao analisar as medidas tomadas no âmbito da infância e juventude, é 

possível notar que as transformações socioeconômicas do país revelam o 

surgimento do interesse pela questão relacionada à criança e ao adolescente. 

Com a industrialização15 do Brasil se intensifica a separação entre a população 

que tinha acesso ao trabalho, contribuindo para o acesso a benefícios e a 

população que não tinha esse acesso, ficando sob a lógica da caridade, da 

filantropia, etc. Nesse período, esta população passa a ser tratada de forma 

inferior, sendo considerada como pessoas que viviam na “vagabundagem”. Na 

                                                           
15

 O processo de industrialização no Brasil se inicia no século XIX e se intensifica com o 
governo do presidente Getúlio Vargas, na década de 1930. 
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perspectiva dos grupos que lucravam com a ampliação desse sistema 

excludente, as pessoas que não estavam inseridas nas relações de trabalho, 

ameaçavam a desordem da sociedade, que estava se desenvolvendo. 

Afirma-se, então, que o século XIX é responsável por acontecimentos 

que marcaram formas de tratamento diferenciadas no âmbito da infância e da 

juventude no Brasil. No entanto, tais diferenciações ainda se colocavam 

distantes da garantia de direitos desses sujeitos e de uma visão voltada para 

os adolescentes como pessoas em desenvolvimento e parte da história, ou 

seja, existiu no país um período tutelar, onde Silva (2011, p. 73) afirma que: 

Esse período, no Brasil – como na América Latina -, se caracterizou 
pelo paradigma da justiça/direito menorista, que começou com o 
primeiro Código de Menores (Mello Mattos), em 1927, e terminou com 
a revogação do segundo Código de Menores, em 1990. 
 

É possível perceber que, nesse período, não existe um trabalho 

articulado com a realidade em busca de desvendar a situação vivida por parte 

da sociedade. O que passa a existir são ações pontuais, onde se tem uma 

preocupação com a ordem, criminalizando, portanto, a “questão social” 16. O 

Código de Menores de 1927 afirmava, dessa forma, que a delinquência estava 

articulada com a pobreza. Assim, caracterizava o adolescente que cometia ato 

infracional como um adolescente em situação irregular. 

Esse Código se caracteriza por uma ideia defasada, pois já no século 

XX, surge reforçando a concepção do “menor” e negando a concepção de 

direitos. Relaciona-se, deste modo, com o paradigma da “situação irregular” 

que, mais adiante, passará por uma luta, a fim de promover a sua 

desconstrução. 

Uma das críticas feitas ao Código de 1927 se refere ao modo como 

eram tratados crianças e adolescente que cometiam ato infracional. Não se 

tinha uma visão política da realidade social, pois existia um tratamento 

sustentado na criminalização do adolescente, como afirma Silva (2011, p.104): 

 
eram submetidos à privação de liberdade sem que a materialidade 
dessa prática fosse comprovada e eles tivessem espaço para sua 
devida defesa, isto é, sem o devido processo legal. Nesse sentido, 
era institucionalizada a criminalização da pobreza e a judicialização 
da questão social. 

                                                           
16

 Sua origem, enquanto resultado da contrição entre capital e trabalho, está relacionada à 
consolidação da sociedade burguesa. E sua expressão, segundo Netto (2011), acontece em 
suas refrações. 
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Em 1979, tem-se a reformulação do Código de Menores, que reflete a 

tutela do Estado na busca do “bem estar social”. Para Silva (2011, p.85): 

O “novo” Código de Menores continuou a reproduzir a legislação de 
“menores” conservadora, acentuando ainda mais a filosofia menorista 
antigarantista e o caráter assistencial, preventivo e curativo, de modo 
a introduzir claramente o paradigma da “situação irregular”. 

 

Tais legislações se tornariam favoráveis, por meio de uma justiça 

assistencialista, ao crescimento do país, pois “para dar respostas ao 

comportamento do ‘adolescente problema’, o Estado interveio por meio da 

assistência social e da Justiça, com a missão de ‘salvar a criança’ para 

transformar o Brasil num país desenvolvido.” (SILVA, 2011, p.55). 

Nesse sentido, adentra-se ao exercício profissional do assistente social 

que, nesse período, revela iniciativas no âmbito da infância e juventude por 

meio de práticas assistenciais. Ressalta-se, entretanto, que não existia a 

assistência como política, direcionando as intervenções para uma prática 

pautada nas legislações vigentes da época, que, por sua vez, revelava um 

aspecto tradicional. 

O cunho paternalista, presente na realidade de crianças e 

adolescentes, abarca a década de 1940, quando se percebem iniciativas na 

área da assistência, registrando ações inaugurais no atendimento a diversas 

expressões da questão social. Essas ações revelam, ao mesmo tempo, o 

interesse das autoridades em “salvar o país”, ou seja, afastar-se de situações 

associadas a mazelas que fossem resultantes do contexto miserável de 

crianças e adolescentes, como também de seus familiares. Nesse contexto, 

pela demanda por melhores condições de vida, o Estado passa a implementar 

serviços que viessem a atender à situação de crianças e adolescentes que se 

encontravam em situação de vulnerabilidade social, como também àqueles que 

tinham envolvimento com a prática de ato infracional. 

Nesse sentido, a criação da Legião Brasileira de Assistência – LBA 

marca um avanço nas discussões no âmbito da assistência social, como 

também nas intervenções sociais junto às situações de miséria. O atendimento 

a grupos fragmentados inclui, assim, crianças e adolescentes em situação de 

necessidades sociais, requisitando o acesso a benefícios ou prestação de 

serviços. Ao revelar uma realidade contraditória, Mestriner (2008, p.72) afirma: 
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Assim, na área social, a estratégia será a utilização do setor privado 
de organizações sociais já existentes, incentivando a sociedade civil 
para sua ampliação, demonstrando a persistência do componente 
liberal e do princípio de subsidiariedade, que sempre orientarão o 
Estado. Esta aliança interessará ao Estado, pois as organizações 
sociais – marcadas ou pelo trabalho das congregações religiosas ou 
pelas associações de auxílio e defesa mútua das etnias e das 
corporações – possuíam trabalhos dedicados a órfãos e crianças 
carentes, filhos de operários, ou ensino e alfabetização das classes 
populares. A escola pública era ainda uma quimera, e as 
organizações sociais produziam internatos para disciplinar e preparar 
os jovens – meninos e meninas – para as novas relações industriais 
de produção. 

Revela-se, então, um cenário de interesse pelo desenvolvimento do 

país, onde as ações voltadas para a área social se fazem, no sentido de 

amenizar os conflitos existentes por diversos fatores, dentre eles a ausência de 

políticas que atendessem às demandas da sociedade. 

Esse período apresenta-se importante no debate acerca do Serviço 

Social, uma vez que contribui para a consolidação da profissão e, 

consequentemente, para o trabalho a ser desenvolvido com crianças e 

adolescentes, dentre outros grupos. Vale lembrar que as instituições 

assistenciais representavam instrumento de controle social.17 Esse contexto 

percorre até o período da ditadura militar, onde não é possível observar 

mudanças significativas nesse âmbito. 

No que diz respeito aos serviços voltados para a infância e juventude, 

observa-se que se iniciam de forma mais intensa a partir da década de 1960, 

porém surgem sem mudanças significativas e como forma de revelar uma 

“preocupação” das autoridades com o bem estar da criança e do adolescente. 

Tais serviços passam, posteriormente, por transformações que tinham o intuito 

de amenizar os conflitos sociais, onde se pode apontar como fatores principais: 

a pressão da sociedade e a busca por manter a população sob o controle das 

autoridades. 

O Serviço de Assistência ao Menor – SAM, surgido no governo Vargas, 

tinha como ação prestar atendimento a crianças e adolescentes que estavam 

em situação de vulnerabilidade social. A partir de 1964, esses serviços passam 

a ser oferecidos pela Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor – (Funabem), 

que trabalha de forma articulada com a Fundação do Bem-Estar Social do 

                                                           
17

 Compreende-se, aqui, a concepção de controle social a partir do processo de 
democratização na década de 1980, quando a população passa a participar nas decisões de 
seu interesse. 
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Menor (Febem), na esfera estadual. Essas instalações foram criadas nos 

Estados brasileiros, a fim de atender às demandas no âmbito da “problemática 

do menor”, termo que sofre alterações com o Novo Código de Menores, 

instituído no ano de 1979, considerando o “menor em situação irregular”. 

A criação do SAM buscou, assim, centralizar os serviços relacionados 

à assistência, no sentido de atender de forma contínua às ações que desde 

1924 eram realizadas sob a esfera jurídica por meio dos Juizados de Menores. 

Os Juizados trabalhavam com a questão dos “menores abandonados e 

delinquentes”, expressando o controle judicial na medida em que o juiz de 

menores assumia papel de superioridade. 

A autoridade do juiz assumiu o papel principal, com poderes 
absolutos. Era dispensado o devido processo legal. Pois, ao mesmo 
tempo, o juiz atuava como ‘protetor’, como ‘promotor’, como 
‘investigador’ e como ‘defensor’ dos ‘menores’. (SILVA, 2011, p.79). 
 

Diante dessas mudanças, o SAM apresenta-se como um serviço que 

atua em consonância com o governo no qual é criado. A forma pela qual são 

tratados os adolescentes autores de ato infracional revela um sistema 

controlador e perverso, pois os serviços funcionavam sob a lógica da 

institucionalização, mantendo esses jovens em espaços que eram verdadeiras 

prisões. Neste trabalho é possível analisar que se faziam presentes diversas 

categorias profissionais, dentre elas, o assistente social. 

Essas ações, apesar de surgirem como forma de buscar a execução de 

serviços à infância e juventude, não romperam com o atendimento subordinado 

ao Ministério da Justiça. O SAM passa a realizar atividades que se resumiam 

em acolhida e internação de crianças e adolescentes “abandonados” ou 

“delinquentes”. Nesse sentido, esses serviços passam a ser questionáveis, pois 

existia grande número de internações, o que levava a um acúmulo de situações 

não solucionadas. Além disso, o trabalho era realizado por meio de um aspecto 

repressor que não diferenciava de modo significativo o tratamento com 

crianças e adolescentes, onde Rizzini e Pilotti (2009, p.266) alegam: 

O SAM, no imaginário popular, alcançou uma fama tal que 
automaticamente nos remete à imagem de uma enorme estrutura 
cuja atuação representava mais uma ameaça à criança pobre do que 
propriamente proteção. “Escola do Crime”, “Fábrica de Criminosos”, 
“Sucursal do Inferno”, “Fábrica de Monstros Morais”, “SAM – Sem 
Amor ao Menor”, são representações que o órgão adquiriu com o 
tempo, notadamente a partir da década de 1950. 
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O que ocorre, de fato, é “compreensível” quando analisado o contexto 

da época, onde a preocupação dos governos militares era a defesa nacional. A 

condição social das crianças e adolescentes os colocavam em uma situação de 

subordinação aos interesses e medidas do governo. 

Dada a ineficácia do SAM em amenizar a situação vulnerável de 

crianças e adolescentes, como também em compreender a realidade social 

desses sujeitos, é criada a Funabem, para atender, em âmbito nacional, a 

questão da “problemática do menor”. Nessa direção, inicia-se, a partir da 

década de 1960, um processo de mudanças dos serviços direcionados à 

infância e juventude.  

Os avanços, nesse sentido, podem ser observados quando analisados 

os passos seguidos para a realização de um trabalho não mais sob um caráter 

controlador e punitivo, mas voltado para a prevenção de situações envolvendo 

crianças e adolescentes. Tem-se a partir daí o incentivo a essas ações que, 

embora não apontem para a concepção de direitos e deveres da infância e 

juventude, passam a trabalhar sob um viés comunitário e preventivo.  

O Centro de Estudos do Menor e Integração na Comunidade – CEMIC, 

antigo Centro de Estudos do Menor – CEM, é um exemplo desse trabalho 

preventivo. Surge, no final da década de 1960, na Faculdade "Auxilium" de 

Filosofia, Ciências e Letras de Lins – FAL, como uma idealização do Centro 

Universitário de Estudos Pedagógicos Dr. Mario Altenfelder Silva – CUEPMAS, 

que realiza trabalhos com as comunidades, na perspectiva de prevenção 

através de um trabalho educativo e voluntário. Essa experiência é ampliada 

nacionalmente, a partir do trabalho realizado com as comunidades, visando à 

implantação de Centros e projetos junto à população, sendo, ainda, uma 

possibilidade para estudantes e profissionais aprofundarem o conhecimento 

sobre essa realidade. 

Todavia, não significa afirmar que essas parcerias foram suficientes 

para configurar uma nova construção na história da infância e juventude. 

Prevalecia a “doutrina da situação irregular”, ou seja, a realização do trabalho 

se dava, prioritariamente, a partir dos “efeitos”, e não a partir das “causas”. 

Para essa compreensão, soma-se à reflexão sobre o contexto histórico, no qual 

se implementa a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, que revela o 

governo militar, intervindo por meio de medidas paliativas, mudando o discurso 
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sobre essa realidade, onde “O Menor deve, então, ser concebido não mais 

como agente da delinquência, mas como vítima”. (VIOLANTE, 1982, p.60). 

Se até a década de 1960 a criança e o adolescente eram marcados 

sob um viés punitivo, a partir desse período as autoridades passam a trabalhar 

com esses sujeitos como “vítimas”. O trabalho de “proteção” revela o aspecto 

de tutela sobre esses jovens, onde o comportamento ou situação deles eram 

resultantes da própria sociedade e, principalmente, da família.  

O que se vai perceber é a compreensão de que a criança e o 

adolescente passam a ser considerados vítimas da sociedade e, 

principalmente, da família, necessitando de atenção seja sob a forma de 

prevenção ou tratamento, para “corrigir” os “desajustes”. Assim, a 

descentralização dos serviços do âmbito nacional à esfera estadual se 

concretizam com a criação da Febem em cada Estado.  

A Febem era orientada de acordo com as normas da Funabem, 

fazendo-se cumprir a direção instituída na Política Nacional de Bem-Estar do 

Menor. Este era considerado vítima de diversos contextos, que inseriam como 

causas para o comportamento do adolescente a questão da família - o 

comportamento do adolescente como resultado do mau exemplo dos pais. 

Assim como a família, outros fatores foram destacados: a incompreensão dos 

adultos, ausência de preparo profissional das equipes que lidam com a 

adolescência, uma geração atribulada, dentre outros (GUIRADO, 1980). 

Essas instituições refletem um sistema que atua de forma controladora, 

a fim de colocar a sociedade em ordem, no intuito de beneficiar interesses da 

classe burguesa, bem como não ameaçar o sistema vigente. É possível notar 

avanços quando se analisa uma “preocupação” do poder público em interferir 

nessas questões. Entretanto, essa interferência revela-se na forma de 

imposições sobre a vida social, o que impede que o adolescente faça parte das 

decisões relacionadas aos seus interesses. 

Nesse contexto, a Febem é definida como uma instituição criada para 

intervir na realidade de crianças e adolescentes em situação de abandono ou 

aqueles que se encontravam em conduta ilegal. Segundo Violante (1982), o 

trabalho se dava no intuito de “reintegrar” ou “reeducar” ou “ressocializar” 

crianças e adolescentes. A Febem se declara, portanto, como Unidade 

educacional e não como prisão. 
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É válido reforçar que esse contexto é acompanhado por influências de 

uma política desenvolvimentista no país, apresentando-se sob um viés 

burocrático e modernizador. Para isso, se utilizava de maior controle sobre a 

sociedade, fortalecendo ações assistencialistas que, por sua vez, negam a 

garantia de direitos sociais à população e, nesse caso, à adolescentes autores 

de ato infracional. 

Essa realidade é o que Wanderlino Neto (2005) caracteriza como uma 

dominação adultocêntrica, ou seja, não existe participação dos sujeitos 

envolvidos, porém ações por parte do mundo adulto. As decisões nesse âmbito 

seguem a lógica do cuidado, sem refletir sobre os interesses das crianças e 

adolescentes, como afirma Neto (2005, p.7): “Normalmente, é a partir de dentro 

do próprio bloco hegemônico adultocêntrico que a luta se faz, com um discurso 

crítico e uma prática engajada e conscientizadora: compromisso, solidariedade 

e cuidado”. 

Ações como essa fortaleceram a lógica da negação de direitos e da 

participação social das crianças e adolescentes. No entanto, na década de 

1990 passa a perder força e ser alvo de críticas, tanto por parte das instituições 

que trabalhavam com esse público, como por parte da sociedade em meio ao 

movimento de redemocratização no país. 

O que se percebe, então, é que na medida em que cresciam 

movimentos sociais para a melhoria da condição de vida em diversos âmbitos, 

não se tinham melhorias no âmbito da infância e juventude no país. Essa 

realidade só passa por transformações significativas a partir da década de 

1980, quando se podem analisar avanços no tratamento a esses sujeitos, a 

partir de desdobramentos da Constituição Federal de 1988. 

É importante ressaltar que as mudanças ocasionadas repercutiam nas 

ações realizadas pelo Serviço Social junto à infância e juventude o que, 

portanto, revelam o exercício profissional seguindo uma direção voltada à 

proteção social dos adolescentes em conflito com a lei e, portanto, no âmbito 

da luta pela garantia dos direitos desses sujeitos, diferentemente das ações 

anteriores. 

A partir disso, pode-se compreender os avanços ocasionados com a 

luta a favor dos direitos da criança e do adolescente e, consequentemente, a 
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aprovação do ECA, que representa um marco na realidade desses sujeitos, 

aprofundando, aqui, a história da adolescência em conflito com a lei. 

 

1.3 A adolescência em conflito com a lei: da “situação irregular” à 

“proteção integral” 

 

A compreensão sobre a adolescência em conflito com a lei é 

indissociável do entendimento sobre a forma como esses sujeitos foram 

tratados no decorrer da história. Até a década de 1980 é possível analisar que 

vários movimentos sociais buscavam a inserção de direitos sociais na 

Constituição de 1988, possibilitando melhorias em diversas áreas. Crianças e 

adolescentes, por exemplo, não eram vistos como sujeitos de direitos, fato que 

inicia mudanças a partir de movimentos sociais que buscavam a aprovação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o que proporciona o 

reconhecimento da progressão no atendimento à infância e adolescência.  

Na verdade, a história da infância e da juventude passa por diversos 

momentos significantes para o reconhecimento da criança e do adolescente 

como sujeitos de direitos. Tais momentos vão desde 1891, com a proibição do 

trabalho infantil18 (embora a prática revele crianças inseridas nos serviços das 

fábricas, indústrias, etc.), até a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, em 1990, sendo este um marco no que se refere aos 

direitos da criança e do adolescente. 

Essa luta por melhorias revela-se no contexto de uma abordagem 

inovadora, que se intensifica com os encontros e debates sobre a criança e o 

adolescente, o que possibilita acumulação de forças na militância em favor 

desses sujeitos e em oposição à “doutrina da situação irregular”. Tal processo 

de mudanças se objetiva por meio do artigo 227 da Constituição brasileira, 

tendo em 1990 a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 

 Em meio a mudanças no cenário político do país, é possível observar 

tímidas iniciativas no âmbito da infância e juventude. Nesse sentido, 

transformar a realidade desses sujeitos se fazia necessário, levando em 

                                                           
18

 Em 1891 é criada a primeira lei brasileira a visar à proteção do trabalho infantil por meio do 
Decreto 1.313. Fixa, no entanto, a idade mínima de 12 anos, com jornada de sete horas, no 
máximo. 
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consideração diversos fatores, dentre eles, a emergência por uma 

reformulação da política voltada à criança e ao adolescente, uma vez que se 

apresentava desarticulada do contexto social da época e que expressava a 

necessidade de descentralizar as ações nesse âmbito. 

Diferentemente do “paradigma da situação irregular”, observa-se um 

período inovador no sentido de garantir direitos para crianças e adolescentes, o 

que diferencia a história da juventude em dois momentos. O primeiro seguia 

uma lógica “perversa” na medida em que as ações por parte do poder público 

se baseavam em atividades estratégicas que visavam à organização do país, 

sem considerar direitos aos sujeitos envolvidos. O segundo, por sua vez, reflete 

um novo olhar para a infância e juventude no país, no sentido de articulação 

entre as ações voltadas a esse público por meio de políticas que não 

funcionem de forma fragmentada. 

No que diz respeito à conquista de direitos sociais reflexos das lutas na 

década de 1980, Silva (2011) considera que os direitos de crianças e 

adolescentes se deram de forma tardia, quando comparados a outras 

demandas da população. Esse contexto permite afirmar, entretanto, que os 

movimentos sociais foram fatores importantíssimos para essa conquista. 

Diferentemente das legislações anteriores, o ECA não se apresenta como um 

meio de controle social de crianças e adolescentes que se encontram em 

situação de vulnerabilidade. 

Esses movimentos buscavam transformações na realidade da 

infância e juventude brasileiras, a fim de atender questões que eram 

consideradas inadequadas pela Doutrina da Situação Irregular (Lei 6.697/79). 

Portanto, com a promulgação do ECA, é revelado um novo olhar para a criança 

e o adolescente, objetivando uma Doutrina de Proteção Integral em 

substituição da doutrina citada anteriormente (COSTA, 2006). Consiste, 

portanto, em um instrumento de proteção, garantindo a participação do Estado, 

da sociedade e da família na garantia dos direitos da infância e juventude. 

A concepção de infância e adolescência, que antes é vista com a 

necessidade de tutela, passa por mudanças significativas, considerando a 

criança e o adolescente como sujeitos em desenvolvimento que são portadores 

de direitos. Mendes e Matos (2010, p.245) afirmam isso quando dizem: 
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[...] o ECA não só rompeu com a estigmatização formal da infância e 
adolescência pobres anteriormente categorizadas como a 
menoridade, como ainda buscou desjudicializar o atendimento a 
esses segmentos da população. 
 

Na medida em que a Constituição Federal de 1988 representa 

conquistas em diversos âmbitos, inclusive relacionado à infância e juventude, o 

ECA representa um instrumento de regulamentação desses direitos. Esse 

contexto revela uma revolução na área jurídica, social e política, pois até então 

não era concedido às crianças e adolescentes a concepção de direitos. Um 

contexto histórico de negação de direitos, de tratamentos perversos, de uma 

infância e adolescência atendida e visualizada sob a lógica de governos que 

atuavam por meio da repressão, inicia uma mudança, ainda que morosamente, 

mas revela possibilidades antes não questionadas. 

Para dar sentido à discussão que se realiza, considera-se a 

realidade de adolescentes que estão em conflito com a lei. Destacam-se, 

então, questões relevantes relacionadas ao tratamento devido a esses jovens 

sob duas perspectivas: a “doutrina da situação irregular” e a “doutrina da 

proteção integral”. 

Quando se analisa o histórico de adolescentes que estão em conflito 

com a lei, percebe-se que esse assunto não é um debate recente, mas faz 

parte de um contexto que se apresenta em diferentes épocas, embora com 

aspectos diferentes. Ressalta-se que, no que se refere aos dois grupos 

preocupantes ao governo há alguns anos – o “menor abandonado” e o “menor 

delinquente” –, este se apresenta como principal evidência no âmbito da 

juventude, preocupando as autoridades e forçando a tomada de medidas que 

solucionassem esse contexto. Ferreira (1979, p.49) salienta que: 

A delinquência juvenil não é um problema novo, nem especificamente 
brasileiro. Os crimes juvenis têm sido objeto de estudo tanto de uma 
ótica psicologizante, para a qual o elemento essencial de causação é 
o conflito familiar, quando da sociologizante, que estabelece que a 
gênese do delito juvenil está na opção consciente entre valores 
convencionais e valores contestatórios-delinquentes. 
 

É válido reforçar que até a implantação do Código de Menores, em 

1927, não existia nenhuma lei ou política específica para a infância e juventude 

no Brasil. Sendo assim, esse documento representava o início de 

possibilidades de mudanças nesse âmbito. Tal expectativa muda o rumo 

quando o tratamento aos adolescentes continuava a ser realizado em 
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equipamentos que eram verdadeiras prisões não diferenciando daqueles 

destinados aos adultos que cometiam algum crime. 

Na busca por mudanças em alguns aspectos, mais tarde, o Código de 

Menores sofre alterações, fruto de mobilizações que exigiam uma atenção à 

criança e ao adolescente. As reformulações feitas nesse documento 

representavam, na verdade, ideais de governos militares, estando respaldado 

na Política Nacional de Bem-Estar do Menor – PNBM. Dessa forma, apresenta-

se defasada quando acompanha aspectos de um governo que já entrava em 

colapso. 

A legislação vigente sobre a infância e juventude no Brasil e a prática 

nas instituições são alvo de críticas no âmbito institucional, como também por 

parte da sociedade, intensificando os movimentos sociais, a fim de estimular e 

impulsionar ações de melhorias para esses jovens. 

Uma das críticas feitas a esse Código se refere ao fato de crianças e 

adolescentes autores de ato infracional ou apreendidos por suspeita de 

cometer o ato, serem privados de liberdade sem comprovação dos fatos. Esse 

contexto fortalecia a relação entre a pobreza e a prática de ato infracional. 

Soma-se a essa realidade a força que o sistema capitalista possui sobre a 

sociedade, refletindo na produção de violência, tanto por jovens, com a 

violência contra eles, onde esta não tem tanta visibilidade quanto a violência 

ocasionada por adolescentes. 

A partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, é introduzido o “paradigma da proteção integral”. Passa a ser utilizado o 

termo ato infracional para se referir a delitos praticados por adolescentes, na 

intenção de romper com nomenclaturas que acabavam colocando o 

adolescente em uma situação de exclusão ou situação estigmatizada, como 

afirma Assis (1999, p.19): 

Esta nova conceituação respalda-se, sobretudo, na necessidade de 
proteção e de garantia dos direitos da criança e do adolescente, 
considerando-os, pela primeira vez, sujeitos de pleno direito e de 
dever na legislação brasileira. Permite compreender a infração como 
um fenômeno transitório na vida de um jovem, ao passo que a noção 
de delinqüência adjetiva e estigmatiza o indivíduo. 

Com o ECA, tinha-se, então, uma legislação em harmonia com os 

valores democráticos, que nasce com o esgotamento do Código de Menores. 

É, portanto, uma construção de luta da sociedade, onde o processo de 
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conquista é alcançado sob o contexto neoliberal, onde Silva (2005, p.37) 

reforça que: 

Não podemos esquecer, conforme já mencionamos, que sua 
elaboração e promulgação foram fruto de um caloroso movimento de 
reabertura política em que o Estado, as instituições sociais e a 
sociedade não tinham experiência no trato com a democracia e nem 
o país tinha estabilidade político democrática, pois o Brasil acabava 
de sair de duas décadas de regime militar. 
 

O cenário neoliberal é um dos aspectos que revela os desafios 

presentes na efetivação de um projeto voltado para a infância e juventude. A 

partir da aprovação de um estatuto que viabiliza e garante direitos a esses 

sujeitos, o contexto histórico apresenta a força que a política neoliberal possui 

diante de um Estado que atua como mediador das necessidades da população.  

No caso da realidade de crianças e adolescentes, percebe-se que a 

década de 1990 é rodeada por desafios diante da tensão entre os movimentos 

a favor da garantia de direitos para esses sujeitos e a política neoliberal na 

tentativa de reduzir os serviços públicos e ampliar a iniciativa privada. Percebe-

se, ainda, que com o incentivo e busca pelo fortalecimento de serviços 

privados, intensifica-se o incentivo ao consumo, onde a mídia apresenta-se 

como um instrumento estratégico que repercute no comportamento dos 

adolescentes. 

Mesmo diante desse contexto, o ECA representa avanços significativos 

na história da infância e juventude brasileira. A perversidade que se tinha no 

Código de Menores quando analisado o tratamento a adolescentes em conflito 

com a lei, já se iniciava com a utilização do próprio termo na referência a esses 

sujeitos como “delinquentes” ou “vagabundos”. As ações realizadas junto a 

esses jovens representavam, então, aspectos bastante contraditórios quando 

analisada a pretensão de melhorias que se tinha. 

O ECA trata da questão do adolescente em conflito com a lei no 

capítulo IV, seção I, artigo 112, onde garante que:  

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semi-liberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
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Vale salientar que essas medidas representam avanços quando 

comparamos uma realidade que passa a considerar o adolescente como 

pessoa em desenvolvimento, inserindo-o no campo da proteção social. Neste 

estudo, o foco refere-se à garantia dos direitos dos adolescentes que cumprem 

medida em meio aberto, a partir do serviço social.  

O adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa 

Liberdade Assistida – LA, fica sob condições previstas no ECA, tendo que 

cumpri-las no prazo mínimo de seis meses. Nesse período é acompanhado por 

profissionais de diversas categorias, dentre elas o Serviço Social. Segundo 

Costa (2006) a Liberdade Assistida existe no Brasil desde 1927, conhecida 

como liberdade vigiada, mudando sua nomenclatura somente em 1979, com o 

novo Código de Menores. Ressalta-se, entretanto, a diferenciação da 

concepção dessa medida que, em 1927, não tinha um viés da proteção 

integral. 

A medida socioeducativa Prestação de Serviço à Comunidade – PSC é 

cumprida no prazo máximo de seis meses, onde o adolescente presta serviços 

a instituições articuladas a esse sistema. O ECA afirma: 

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização 
de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 
seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e 
outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas 
comunitários ou governamentais. 
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 
adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito 
horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, 
de modo a não prejudicar a freqüência à escola ou à jornada normal 
de trabalho. 

 

Sendo assim, o exercício profissional do assistente social abrange não 

somente o espaço institucional ao qual está vinculado, mas percorre por 

espaços onde os adolescentes estão inseridos, como a escola e o próprio 

espaço que apresenta a relação familiar. No sentido de lidar com expressões 

da questão social, o profissional atua em consonância com os aparatos legais 

nesse âmbito, mas também com aqueles relacionados à categoria profissional. 

Com a criação do ECA, a regulação a respeito da prática do ato 

infracional cometido pelo adolescente reflete um movimento que se contrapõe 

às práticas repressivas que existiam na vigência dos Códigos de Menores de 

1927 e 1979. A esse respeito, Simões (2011, p. 228) assegura: 
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O ECA institui os direitos fundamentais e as medidas preventivas, 
socioeducativas e protetivas que objetivam assegurá-los. Estabelece 
as linhas de ação da política de atendimento, como as políticas e 
programas sociais, serviços de prevenção, entidades de atendimento, 
medidas de proteção e organização pública. Prioriza a reinserção 
familiar, como medida de ressocialização, em vez da tutela de 
instituições estatais ou conveniadas. Define os atos infracionais, 
estabelece os direitos e as garantias processuais e as medidas 
socioeducativas, a remissão e as pertinentes aos pais ou 
responsáveis. 
 

Quando se observa as transformações ocorridas nesse âmbito, 

adentra-se em uma discussão a respeito dos subsídios para que as mudanças 

viessem acontecer. Os movimentos sociais a favor dos direitos da criança e do 

adolescente representam um dos fatores que impulsionaram esse processo, 

onde é possível identificá-los, tanto em âmbito nacional como nas discussões e 

lutas internacionais. 

O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), um 

marco na luta por melhorias para crianças e adolescentes, proporcionou um 

processo de reflexão e mudanças nas ações desenvolvidas, onde se teve 

como influência os movimentos que ocorriam em âmbito internacional. Esse 

movimento obteve bastante repercussão no país, passando a acontecer em 

diversos Estados. 

A partir desse momento, ampliava-se a luta pela infância e juventude, 

pois o MNMMR “teve um papel fundamental nesse contexto, sobretudo, por 

envolver o protagonismo de crianças, adolescentes e educadores no processo 

de mobilização para a discussão e a aprovação do novo ordenamento legal” 

(SILVA, 2011, p. 115). 

Apesar da expectativa em relação às mudanças com a criação do ECA, 

notou-se que a execução da política aconteceu com uma série de contradições 

que influenciaram nas atividades a serem desenvolvidas pelos profissionais de 

diversas categorias. Diante disso, Brito (2000) ratifica que cada Estado passa a 

buscar “saídas” para solucionar essas questões. 

A qualificação profissional é um dos recursos utilizados na tentativa de 

melhorar os serviços ofertados ao adolescente em conflito com a lei. No 

entanto, vale ressaltar que muitos profissionais têm a aproximação com a 

realidade de adolescentes que cometem ato infracional em sua primeira 

experiência de emprego, não tendo capacitação suficiente para lidar com essas 

questões, somadas, ainda, a outros fatores, como o pequeno número de 
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profissionais, o grande número de adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativas, as condições físicas de trabalho, o baixo salário dos 

profissionais. 

Diante dessas dificuldades, adentra-se ao exercício profissional do 

assistente social com adolescentes que estão em conflito com a lei, a fim de 

compreender o foco deste estudo. Isso permite analisar o contexto da atuação 

profissional, observando os limites e as possibilidades. 

É bem verdade que a profissão é condicionada por uma série de 

fatores que independem da consciência e da vontade dos agentes 

profissionais, mas pelas respostas profissionais construídas em diferentes 

espaços. 

O exercício profissional do assistente social no atendimento a 

adolescentes em conflito com a lei conta com uma equipe interdisciplinar de 

atendimento ao usuário, visto que cada categoria tem sua contribuição 

segundo as suas especificidades, requerendo do assistente social uma atenção 

voltada aos objetivos a serem alcançados no âmbito social. 

É possível observar que se vive em uma sociedade punitiva, de 

criminalização àqueles que não fazem parte dos que possuem uma renda 

elevada. Nesse contexto se inserem adolescentes em conflito com a lei, sendo 

sujeitos que vivem situações de exclusão, pois “O padrão estabelecido de 

consumo é o fim a ser alcançado, como uma tarefa individual, para a qual não 

existem regras específicas regulamentadas” (COSTA, 2005, p. 67). 

Diante disso, pode-se verificar que, além desse contexto, se tem a 

negação de direitos básicos para esses sujeitos, o que direciona o trabalho do 

Serviço Social na tentativa de mediar conflitos existentes nessa realidade. A 

mediação desses conflitos se dá numa relação teórico-prática a qual faz parte de 

uma contraditória realidade. A categoria se depara com o desmonte das Políticas 

Públicas como obstáculo para a prestação de serviços sociais à população, 

refletindo, assim, na fragilidade dos direitos humanos. 

Para subsidiar a ação profissional, são utilizados aparatos legais, como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o Sistema Nacional de atendimento 

Socioeducativo – SINASE, o Código de Ética da Profissão, a Lei que regulamenta 

a profissão, dentre outros. 
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Ressalta-se que o SINASE tem como primazia as medidas 

socioeducativas em meio aberto, e a respeito dessas medidas evidencia uma 

série de normas a serem cumpridas, por exemplo, ter um local específico para 

atendimentos, realizar atendimento individual e em grupo. 

Em 2009, o projeto de lei que institui o SINASE foi aprovado, sendo este 

um documento que prevê normas para o procedimento a ser realizado com 

adolescentes que cometem ato infracional. Essas normas seguem desde o 

momento da apuração do ato cometido até a execução e acompanhamento da 

medida. 

O exercício profissional do assistente social junto a adolescentes em 

conflito com a lei se inicia no âmbito jurídico, a partir da aplicação da medida 

socioeducativa, após designada pelo juiz, e encaminhamento para que o 

adolescente seja acompanhado, seguindo pelos serviços prestados ao mesmo e 

acompanhamento da medida, que também conta com o trabalho do Serviço 

Social. 

No atendimento e acompanhamento aos adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa em meio aberto, o exercício profissional do assistente 

social está frente a uma realidade contraditória. Na medida em que é possível 

observar a vigência de um sistema cada vez mais excludente, tem-se a luta do 

Serviço Social pela garantia dos direitos de adolescentes em conflito com a lei, o 

que leva a refletir se o comportamento desses jovens é reflexo da negação de 

direitos sociais aos próprios adolescentes. O Serviço Social, por meio do 

direcionamento teórico acumulado na trajetória acadêmica e das legislações 

vigentes, visa compreender a história desses sujeitos, partindo da própria 

realidade em que vivem. 
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2. AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL 

A análise sobre as transformações ocorridas no mundo do trabalho é 

um tema recorrente em diversas pesquisas, principalmente após a década de 

1990. As reflexões críticas sobre essa temática permitem alcançar a 

compreensão a respeito das relações de trabalho, bem como das condições a 

nível pessoal e estrutural. Aranha (2003) remete a questões que tem exigido, 

na contemporaneidade, o “novo”, uma vez que as características de uma 

sociedade capitalista apresentam-se no sentido de redimensionar as relações. 

Tem-se, portanto, o avanço de tecnologias, uma nova ordem mundial e, dentre 

outros aspectos, um novo perfil do trabalhador. 

Esse debate permite, ainda, entender os limites e possibilidades para o 

serviço social, uma vez que suas atividades estão relacionadas ao atendimento 

da população que, em sua maioria, faz parte da classe trabalhadora. Nesse 

contexto, observa-se o exercício profissional do assistente social diante de 

novas exigências. Tais questões induzem a uma análise acerca dos espaços 

ocupacionais do Serviço Social, a fim de que seja possível compreender o 

impacto dessas transformações no mundo do trabalho e, em especial, na área 

de estudo da nossa temática. . 

Sendo assim, este capítulo se propõe a transitar pelo debate sobre as 

mudanças ocasionadas no mundo do trabalho e o seu impacto a respeito do 

exercício profissional do serviço social. Para isso, foi analisado o serviço social 

na área da assistência social e no espaço sociojurídico, uma vez que essas 

áreas representam campos de atuação direta aos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa, tema explorado por esta pesquisa. 

2.1 Os impactos das transformações no mundo do trabalho 

A compreensão sobre as transformações no mundo do trabalho é 

fundamental para se ter uma visão ampla e complexa acerca da realidade. No 

Serviço Social, por exemplo, essas mudanças repercutem no exercício 

profissional do assistente social, considerando-se, assim, um fator 

indispensável para entender os limites e possibilidades para esse profissional. 
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Diversos autores, a citar Guerra (2007) e Aranha (2003), abordam 

sobre os impactos causados por essas transformações ao longo da história no 

âmbito do Serviço Social. Para esse debate, foi feita a utilização de estudos 

realizados por pensadores, como Matoso (1995), Pochmann( 1999), dentre 

outros, que se debruçaram a propósito das mudanças em âmbito geral, para, 

posteriormente, adentrar à realidade específica do Serviço Social. 

Sobre a realidade brasileira é possível identificar que no período entre 

as décadas de 1940 e 1970, no que diz respeito ao mercado de trabalho, esse 

momento é mais regular quando comparado ao período posterior à década de 

1970, pois é possível constatar regularidade com relação ao emprego 

assalariado e aos segmentos organizados da ocupação. No entanto, é 

importante ressaltar que esse contexto revela uma grande contradição, como 

afirma Pochmann (1999, p. 70): 

Numa perspectiva de longo prazo, caminhava-se para a consolidação 
dos empregos regulares com registro e para uma maior taxa de 
assalariamento, porém permaneciam os problemas tradicionais do 
mercado de trabalho em economias subdesenvolvidas, tais como a 
informalidade, subemprego, baixos salários e desigualdade de 
rendimentos. 
 

Pode-se, ainda, verificar uma aceleração da urbanização que reflete 

em uma intensificação do trabalho, não excluindo o público infantojuvenil. A 

década de 1970 vai revelar, então, crianças e adolescentes em diversos 

espaços de trabalho no intuito de amenizar situações de pobreza no âmbito 

familiar. Cervini e Burger (1991) alegam que o índice de adolescentes 

trabalhadores reduz na década de 1980, o que possibilita, na visão desses 

autores, uma reflexão sobre a real redução desse número ou um possível 

aumento do trabalho informal, já que “a aparente estabilidade pode estar 

ocultando algumas mudanças ocorridas durante a década.” (CERVINI e 

BURGER, 1991, p.23). 

A entrada de crianças e adolescentes no mundo do trabalho traz 

consequências gravíssimas para o trabalho precoce, tendo relação com a 

pobreza. Barros e Santos (1991) afirmam que, em famílias pobres, os jovens 

têm iniciado o trabalho precocemente e que esse início pode ser um dos 

fatores responsáveis por uma futura pobreza, porque à medida que o jovem se 

insere no mundo do trabalho, deixa muitas vezes de ir à escola, o que prejudica 

o seu aprendizado e capacitação para o trabalho mais qualificado. Além disso, 
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os empregos destinados a eles não oferecem um bom salário, e muito menos 

condições de trabalho que favoreçam seu crescimento profissional. 

 Ratifica-se, portanto, que não existe um único fator responsável para 

crianças e adolescentes serem inseridas no mundo do trabalho, mas causas 

diversas que interferem no âmbito social, cultural e econômico, levando a um 

contexto de vulnerabilidade social. A problemática a esse respeito apresenta-se 

de forma geral, tendo impacto sobre esse público ainda na sociedade atual. 

A informalidade não constitui um fenômeno novo, mas a sua 

intensificação apresenta-se como reflexo das transformações no mundo do 

trabalho no decorrer do processo histórico. Quando se observa mudanças na 

estrutura social, devido a diversos fatores, dentre eles o processo de 

modernização da sociedade que passou a ocorrer de forma intensificada, 

atenta-se para o que afirma Mattoso (1995): um aumento do subemprego com 

o grande contingente populacional, devido à migração das pessoas que 

residiam no campo para as grandes cidades.  

Após a crise de 1970 o Brasil ainda mantém certo protecionismo com 

relação à lógica do mercado, cenário que se modifica a partir dos anos 1990, 

com sua abertura e retração de gastos públicos pelo Estado, na tentativa de 

combater a crise, revelando o aprofundamento da desigualdade no processo 

de distribuição da riqueza em nível de qualidade de vida. 

Na década de 1980, entretanto, o Estado torna-se incapaz de orientar o 

crescimento econômico. Essa incapacidade econômica proporciona chance 

para o desenvolvimento e ampliação dos serviços privados, uma vez que, 

posteriormente, analisou-se uma desestruturação do mercado de trabalho, 

favorecendo o surgimento de relacionamentos entre capitalistas e formas de 

ocupação não-capitalistas, ou seja, aconteceu um crescimento com relação ao 

trabalho irregular, parcial, etc. Ainda a respeito da década de 1980, Silva (2011, 

p.102) confirma: 

estudiosos já demonstraram que os chamados países de primeiro 
mundo consideraram a década de 1980 como a “década perdida”, 
enquanto, no Brasil, contraditoriamente, outros consideram como a 
“década ganha”, já que foi nesse período que as lutas sociais 
obtiveram grandes conquistas, das quais a Constituição Federal de 
1988 e do ECA fazem parte. 

 
Ao considerar a questão econômica no Brasil, a década de 1980 revela 

uma precarização nas ocupações de trabalho e, para Pochmann (1999), o 
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início desse período já expressa uma desestruturação, nesse âmbito, que será 

evidenciado ainda mais na década posterior. 

Perceber a desestruturação do mundo do trabalho pode ser um fator 

significativo para se compreender, tanto os impactos sociais sobre a vida dos 

adolescentes, como também as relações profissionais do assistente social. Por 

conta disso, o conhecimento da questão econômica no Brasil se faz 

necessário, uma vez que contribui para ampliar a visão sobre o trabalho e suas 

relações.  

No contexto de mudanças no mundo do trabalho, a incapacidade 

econômica acabou favorecendo o crescimento do setor terciário. Ao mesmo 

tempo, houve crescimento do nível de desemprego no país, onde se tem, no 

dizer de Pochmann (1999), uma subutilização da força de trabalho como 

consequência desse contexto, já que não se tem mais a segurança do trabalho, 

favorecendo a competitividade e fazendo com que os trabalhadores se sujeitem 

a condições de trabalho precárias. A esse respeito, Souza (2010, p.176) ainda 

ressalta que: 

A redemocratização do Estado brasileiro fez surgir uma nova 
institucionalidade, um novo desenho do seu sistema federativo que 
aponta para a descentralização e para o fortalecimento da 
capacidade decisória das instâncias de governos subnacionais – 
estados e municípios –, ao contrário da trajetória histórica das 
políticas sociais brasileiras, que, desde 1930, tiveram uma gestão 
centralizada pelo governo federal. 
 

Ressalta-se que essa descentralização vem acompanhada de 

mudanças que intervêm nas relações de trabalho. O desmonte da rede dos 

serviços públicos vem acompanhado da privatização dos serviços e, 

consequentemente, de ações fragmentadas, agravando, assim, a desigualdade 

social. 

Dessa forma, a ausência de ações que tenham resolutividade e as 

mudanças ocasionadas nas relações de trabalho contribui para ocasionar 

impactos negativos para os trabalhadores em geral, incluindo, portanto, 

adolescentes que estão inseridos nesse contexto.    

Nesse processo, a maioria dos adolescentes que estão em 

cumprimento de medida socioeducativa, encontra-se envolvida em trabalho 

pesado, com salários baixos que revelam insegurança. Isso está representado 
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nas próprias relações de trabalho, na flexibilização, na ausência de vínculos ou 

na sua fragilidade. 

Mattoso (1995) afirma que todas essas mudanças incidem direta ou 

indiretamente no mundo de trabalho, sendo consequência não apenas de uma 

crise, mas de diversos fatores que influenciaram esse processo. Dentre estes, 

pode-se citar, por exemplo, as políticas neoliberais, a flexibilização do trabalho, 

os novos conceitos de produção industrial de massa. 

Destaca-se que essas políticas neoliberais, no caso do Brasil, surgem 

num contexto de crise econômica, onde é possível notar o cenário existente 

através das palavras de Soares (2009, p.38): 

A erosão da autoridade governamental com a ausência crescente de 
legitimidade, enfrentando uma sociedade carente de consensos e 
hegemonias, sem parâmetros de ação coletiva, sofrendo os impactos 
de uma economia destruída pela hiperinflação, tudo isso levou à 
insustentabilidade da situação política e econômica e a um 
sentimento generalizado da necessidade de uma mudança radical de 
rumo. 

Nota-se, então, uma desestruturação que converge para as relações 

de trabalho, à medida que são apresentados impactos na economia e, 

consequentemente, na esfera social. Analisando o âmbito da infância e 

juventude, observa-se a ausência da garantia de direitos sociais, o que se 

relaciona, muitas vezes, com essa inserção no mundo do trabalho e, portanto, 

lida com as consequências reveladas nesse contexto de transformações. 

A identificação dos elementos que refletem os impactos das mudanças 

no mundo do trabalho pode subsidiar propostas que viabilizem o enfrentamento 

a esses aspectos. Ao contrário do que se preconiza no Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

– SINASE, os impactos no mundo do trabalho refletem um aspecto negativo no 

que se refere aos direitos sociais de adolescentes, principalmente quando se 

analisam as questões trabalhistas segundo as legislações vigentes para esses 

jovens. 

Essas transformações no mundo do trabalho ocasionam, por sua vez, 

insegurança, apresentando, ainda, uma nova relação salarial, dificultando cada 

vez mais a situação dos trabalhadores e causando uma desordem do trabalho, 

pois no dizer de Mattoso (1995, p.77): 

A redução daqueles níveis de segurança do trabalho do pós-guerra 
sem a plena configuração de uma nova relação salarial e padrão de 
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consumo compatíveis com o salto executado pelas revigoradas forças 
produtivas tem ampliado a fragmentação e a desestruturação do 
trabalho e acentuado a paralisia política e o defensismo estratégico 
do movimento sindical, reduzindo ainda mais a solidariedade e 
coesão social. Tais fatores geram na atualidade uma verdadeira 
desordem do trabalho e ampliam as dificuldades para reconstruir-se 
uma nova hegemonia transformadora. (grifo do autor) 
 

Iamamoto (2000) considera as transformações no mundo do trabalho, 

ocasionadas na década de 1990, como uma das mais dramáticas expressões 

da questão social, uma vez que se observam valores inversos no que se refere 

ao crescimento econômico e à competitividade do mercado institucionalizado, 

repercutindo na redução dos postos de trabalho e, consequentemente, na 

diminuição da qualidade de vida dos trabalhadores. 

Essas consequências refletem, também, no cotidiano de crianças e 

adolescentes, uma vez que é evidenciada uma ampliação das desigualdades 

sociais. Embora estivesse acontecendo um desenvolvimento industrial, não se 

tinha uma distribuição dessa riqueza, o que permite afirmar a existência de 

uma produção sem, entretanto, o acesso por parte de toda a sociedade. A 

respeito da distribuição econômica entre os países, Oliveira (1998, p. 9) afirma 

que “o crescimento econômico distribuía-se de maneira bastante desigual...”. 

Isso repercute, ainda, na forma como a sociedade em geral se organiza e, 

consequentemente, nas transformações no mundo do trabalho, pois as 

relações de trabalho tornam-se cada vez mais vulneráveis. 

Pochmann (1999) afirma que, na década de 1990, se tem uma 

eliminação dos empregos com registros, tornando evidente a flexibilização no 

mercado de trabalho, ainda mais quando se nota que esse contexto está 

relacionado ao sistema capitalista, onde se busca cada vez mais a 

lucratividade. 

Para isso, tem-se o surgimento de instituições privadas, relacionadas 

aos interesses capitalistas e de forma a destacar o Estado como insuficiente 

diante da demanda social. Em razão dessas “insuficiências”, cabe a iniciativa 

privada atender às diversas questões, justificando-se como uma estratégia 

sobre as desigualdades sociais. 

No entanto, é possível notar que a ausência de políticas públicas já se 

apresenta como um fator fundamental que eleva essa desigualdade, pois existe 

uma restrição das ações para aqueles que possuírem meios de acessá-las. 
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Aos demais, resta o mínimo oferecido pelo Estado que, por sua vez, deve agir 

sob situações emergenciais. 

Verifica-se, portanto, mudança no contexto das relações de trabalho, 

direcionando os trabalhadores às condições de um sistema cada vez mais 

dominador, quer seja em relação ao trabalho, quer seja no que se refere à 

esfera social. Assim, é possível afirmar que existe uma correlação de forças 

diante do trabalhador que se apresenta como uma alternativa à ausência de 

políticas públicas e, ao mesmo tempo, como uma limitação ao surgimento 

dessas políticas, uma vez que fortalece a iniciativa privada.  

Esse cenário revela, ainda, uma ampliação dos espaços sócio-

ocupacionais do serviço social. O profissional, por sua vez, fica a frente de 

novas exigências que o colocam em uma situação de tensão, quando busca 

atender à classe trabalhadora, mas é demandado por um sistema que tenta 

amenizar as lutas sociais, no intuito de se beneficiar com relação a seu 

desenvolvimento e, consequentemente, lucratividade.  

Observa-se, como exemplo desse contexto, a inserção de assistentes 

sociais em empresas, mas não somente nesses espaços. Os próprios espaços 

púbicos lidam com políticas sociais que expressam a realidade atual, onde 

Behring e Boschetti (2008, p.44) afiançam que: 

A análise das políticas sociais sob o enfoque dialético precisa 
considerar alguns elementos essenciais para explicar seu surgimento 
e desenvolvimento. O primeiro é a natureza do capitalismo, seu grau 
de desenvolvimento e as estratégias de acumulação prevalecentes. O 
segundo é o papel do Estado na regulamentação e implementação 
das políticas sociais, e o terceiro é o papel das classes sociais. 
 

Nesse contexto ocorrem diversas relações de trabalho, onde se verifica 

um reconhecimento de direitos, à proporção em que as políticas sociais 

oferecem serviços demandados pela população. Em contrapartida, observa-se 

que a iniciativa privada utiliza-se de estratégias para seu desenvolvimento 

mesmo diante de políticas que garantem serviços públicos para a população. 

O que se percebe é que existem “faces” a serem consideradas com 

relação ao surgimento de políticas, onde se pode considerar que, com a 

verificação da intensidade de lutas sociais, não se pode considerá-las como 

único fator para o alcance dessas políticas. Nota-se, no entanto, que existe a 

estratégia, por parte dos capitalistas, no sentido de incentivar essas políticas, a 
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fim de que a inquietação da sociedade não venha a prejudicar o 

desenvolvimento do sistema. 

Após esse processo, identificam-se mudanças nas relações de 

trabalho, ocasionadas pelo próprio modo como as políticas estão organizadas, 

repercutindo, ainda, no exercício profissional das diversas categorias, dentre 

elas, o profissional do serviço social.  

À medida que as transformações no mundo do trabalho se tornam mais 

evidentes, observa-se um despertar da classe social com relação aos direitos 

sociais. Isso tem como resposta novas configurações na sociedade, em busca 

da mediação de conflitos ocasionados por um cenário de desigualdades sociais 

cada vez mais gritantes, revelando, portanto, um agravamento da pobreza e 

miséria. 

Nesse cenário, o exercício profissional do assistente social se desvela 

na mediação desses conflitos, ou seja, inserido em um contexto de 

flexibilização do trabalho, aumento do desemprego, dentre outros fatores. Não 

somente o assistente social, mas diversos trabalhadores, como enfermeiros, 

professores, que se apresentam frente ao desenvolvimento capitalista e, para 

isso, existe a submissão da classe trabalhadora. Assim, nota-se grande parte 

da sociedade em situação de vulnerabilidade social. Para ter acesso ao básico 

têm de recorrer aos serviços que nem sempre atendem a demanda social, mas 

fazem uma seleção dos casos que evidenciam mais urgência.  

Essa forma “emergencial” de lidar com a demanda da população tem 

como consequência um olhar superficial sobre as questões que assolam a 

população em geral. Isso, por sua vez, ocasiona uma tomada de medidas cada 

vez mais focalizada e fragmentada, quando o necessário seria um trabalho 

articulado entre as diversas políticas. 

 Observa-se, a partir da segunda metade da década de 1970, uma 

intensificação das lutas sociais no Brasil. O país, que vivia o regime de ditadura 

militar desde o golpe de 1964, é palco de contestações de diversos segmentos 

sociais, tais como os trabalhadores industriais e trabalhadores rurais, que 

lutavam por liberdades democráticas, intensificando a dimensão política na 

busca pela redemocratização. 

No que se refere à realidade de crianças e adolescentes, surgem 

movimentos lutando pela ampliação de direitos e cidadania. Entre eles, pode-
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se citar o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), 

repercutindo na realidade de crianças e adolescentes, mediante a inclusão de 

direitos na Constituição de 1988, que se encontrava em processo de 

elaboração, como ressaltam Montaño e Duriguetto (2011, p. 274): 

A partir da segunda metade dos anos 1980, principalmente devido às 
articulações ocorridas no processo da constituinte (1985-1988), 
temos a criação dos Fóruns Temáticos, como a criação em 1988 do 
Fórum Nacional de entidades não Governamentais de defesa dos 
direitos da criança e do adolescente (Fórum DCA). 
 

Sendo assim, todas essas questões sobre a realidade de crianças e 

adolescentes, bem como outras relacionadas a diversos âmbitos a respeito da 

garantia de direitos, terão relação com as transformações no mundo do 

trabalho, uma vez que se apresenta como demanda diante do Estado, 

necessitando, portanto, de medidas cabíveis. Para isso, são requisitados 

profissionais de diversas categorias, a fim de lidarem com esse contexto, tendo 

muitas vezes de se submeter a vínculos trabalhistas bastante fragilizados, uma 

vez que isso se apresenta como alternativa, diante de um cenário onde o que 

se verifica é o aumento do desemprego. 

Configuram-se, nesse contexto, alterações societárias que apresentam 

desafios em diversos sentidos, quer seja na forma como as políticas se 

organizam e, consequentemente, na limitação das atividades a serem 

realizadas, quer sejam nas próprias relações trabalhistas, que fragilizam os 

vínculos e prejudicam demais questões, por exemplo, a própria questão 

salarial. 

Passa-se, então, a se verificar uma instabilidade nas condições de 

trabalho que afetam a cultura, a economia e a vida em sociedade, pois existe 

um estímulo ao desenvolvimento e uma retração na melhoria das condições de 

vida para a população em geral, incluindo, portanto, as diversas classes de 

trabalhadores. 

2.2 O serviço social frente às novas exigências no mundo do trabalho 

As novas configurações no mundo do trabalho, no que se refere à 

realidade brasileira, apresentam-se como resultado de uma reestruturação 

produtiva que sinaliza avanços tecnológicos, decorrentes de diversos fatores, 

como a abertura econômica, que reflete na adoção de ideias neoliberais. Esse 
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contexto ameaça, principalmente, o funcionamento de políticas públicas, 

interferindo nas relações de trabalho, pois repercute sobre a condição social da 

população, revelando consequências para a classe trabalhadora. 

Essa desestruturação no mercado de trabalho incide diretamente no 

exercício profissional do assistente social, uma vez que esses profissionais 

lidam com questões que permeiam o âmbito da esfera pública e da esfera 

privada, que se relacionam com as mudanças ocasionadas a partir das 

transformações no mundo do trabalho. Tal contexto interfere, portanto, nas 

relações sociais e, consequentemente, no exercício profissional. São 

necessárias, então, estratégias para lidar com essa realidade, como afirma 

Serra (2001, p. 158): 

Conhecer as alterações no mundo do trabalho é imprescindível para 
os assistentes sociais, no sentido de que possam apreender as 
mudanças na função social do Serviço Social nessa nova etapa do 
capitalismo internacional, a partir da identificação de novas demandas 
à profissão em respostas as necessidades do capital e da força de 
trabalho, demandas essas que definem tendências no mercado de 
trabalho público e privado. 
 

Entender o exercício profissional do assistente social no âmbito das 

transformações no mundo do trabalho remete a uma discussão acerca dos 

limites e possibilidades na execução desse trabalho, perpassando por questões 

relacionadas à flexibilização do trabalho, diminuição do quadro pessoal, 

polivalência, privatização dos serviços, dentre outras questões. 

A tensão existente para esses profissionais já se inicia a partir d 

quando o Serviço Social se depara com projetos sociais distintos, onde a busca 

por viabilizar direitos torna-se difícil diante do pouco recurso destinado às 

políticas sociais. Iamamoto (2000) evidencia a contradição existente na 

sociedade atual, quando se observa o crescimento do desemprego e do nível 

de pobreza concomitantemente à focalização e privatização das políticas 

sociais, repercutindo de forma negativa sobre o próprio trabalho do Serviço 

Social. 

Esse cenário é intensificado a partir da década de 1990, ecoando, 

assim, na instabilidade profissional dos diversos trabalhadores, dentre eles o 

profissional de Serviço Social, que se encontra sob relações de trabalho cada 

vez mais precarizadas, devido à terceirizações, flexibilização de contratos, 

dentre outras questões. 
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Sabe-se que o cenário da década de 1990 é responsável pela 

eliminação de direitos sociais e pela abertura do mercado nacional. Isso ocorre 

sob o discurso de que o Estado não conseguiria solucionar as demandas 

sociais, o que acabava favorecendo ao fortalecimento da iniciativa privada. 

Nesse contexto apresenta-se a consolidação do projeto profissional do Serviço 

Social, no sentido de se organizar coletivamente frente a essa ofensiva 

neoliberal, como reforça Koike (2009, p. 214):  

Ofensiva que se expressa em formas regressivas que aprofundam a 
precarização do trabalho em geral e do trabalho docente em 
particular, dos direitos sociais, da educação, da seguridade social, da 
subjetividade, enfim, da vida dos trabalhadores. 
 

As condições de trabalho apresentam, então, a existência de uma 

tensão entre a busca pela garantia de direitos sociais e a permanência de um 

sistema que impõe um modo de vida social cada vez mais distante dessa 

garantia, uma vez que busca uma lucratividade, utilizando-se, para isso, da 

exploração da classe trabalhadora.   

Essas questões representam desafios à classe trabalhadora, 

revelando, ainda, dificuldade com relação à inserção no mercado de trabalho, 

principalmente, no âmbito privado, como diz Ortiz (2002, p. 75): 

Tais mudanças no mundo do trabalho incidem sobre a classe 
trabalhadora, não se limitando mais à mão-de-obra menos 
qualificada, mas também aos segmentos médios, incluindo aí as 
profissões de nível superior, entre elas o Serviço Social, que passam, 
além de ter menos oportunidades na iniciativa privada, a deter ainda 
restritas possibilidades de iniciar no mercado via serviço público. 

Levando em consideração essa dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho, é possível observar uma questão bastante delicada com relação 

àqueles que estão inseridos nessas atividades, pois dizem respeito a 

trabalhadores que têm de desempenhar várias funções, podendo comprometer 

o trabalho realizado, além de outros fatores como a jornada de trabalho, o 

salário, dentre outros. Esse contexto não exclui, portanto, o profissional do 

serviço social, ele revela, nessa realidade, o assistente social como um 

profissional polivalente, característica requisitada por essas transformações 

ocorridas no mundo do trabalho. 

Quando se fala a respeito da polivalência, atenta-se para as diversas 

atividades e estratégias a serem desenvolvidas pelo profissional, de forma a 

sobrecarregar seu exercício profissional. Além disso, nem sempre são ações 

referentes às atribuições da categoria, mas representam formas estratégicas 
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do sistema capitalista de buscar se desenvolver, utilizando-se da exploração da 

classe trabalhadora. 

O crescente aumento de instituições privadas, organizações sociais ou 

empresas com características que se distanciam dos serviços públicos, tem 

ocasionado consequências nas relações de trabalho do assistente social, 

principalmente no sentido de evidenciar uma tensão a respeito do projeto ético 

político da profissão. 

Quando abordamos sobre um afastamento ao que é público, refere-se 

à própria limitação com relação à participação política da comunidade e, 

consequentemente, da classe trabalhadora. 

Sobre essa realidade, Koike (2009) afirma que passa a ser exigido um 

novo perfil de profissionais, de tal forma que busque se adaptar à reprodução 

capitalista. Nesse sentido, “prevalecem atributos comportamentais que se 

exprimem na conduta individual, com ênfase na criatividade, no 

empreendedorismo, adaptabilidade e capacidade de trabalhar sob tensão ou 

crise.” (KOIKE, 2009, p.204). 

Nessa conjuntura é possível considerar a existência de um aspecto que 

impulsiona mudanças no mundo do trabalho. Serra (2001) afirma que o 

neoliberalismo apresenta-se como fator que tenciona a construção e 

permanência de direitos sociais, pois revela alguns elementos: 

a privatização de empregos estatais, o enxugamento dos gastos 
sociais, a reforma da Previdência Social, a flexibilização das relações 
de trabalho, a refilantropização da assistência social, a 
institucionalização do voluntariado etc. (SERRA, 2001, p. 153). 
 

Ao centrar-se para a realidade pesquisada por este estudo, pode-se 

observar que as condições de trabalho são limitadas, no sentido da realização 

das atividades junto aos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto. Essa precarização, no que diz respeito à 

estrutura, organização dos serviços, baixo salários, pouco investimento nas 

políticas sociais, afeta o exercício profissional do assistente social. É 

perceptível tanto com relação ao pequeno número de profissionais presentes 

nas instituições que lidam com esse trabalho, quanto na própria estrutura 

desses espaços. 

Sendo assim, resta a alternativa de procurar meios que solucionem o 

que está em falta. E esses meios provêm do esforço realizado pelos 
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profissionais que trabalham nesses locais. No caso da medida socioeducativa 

Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, foi possível observar, por meio 

das falas das profissionais entrevistadas, que alguns locais para onde os 

adolescentes são encaminhados não são espaços indicados pelo governo, mas 

são alcançados pela busca da própria equipe que lida com esses jovens. Essa 

busca apresenta, muitas vezes, resistência para aceitar o adolescente, visto 

que, ao se tratar de um jovem que se encontra, segundo o ECA, em conflito 

com a lei, passa a ser visto de forma negativa e a ser julgado por grande parte 

da sociedade. 

Em análise ao exercício profissional do assistente social, é importante 

ressaltar que, diante dessas demandas, o profissional é mediado por questões 

que permeiam e subsidiam sua atuação, por exemplo, o funcionamento de 

políticas sociais. Se levar em consideração as reconstruções realizadas no 

âmbito dessa profissão, observa-se que existe uma relação com suas 

atribuições diante da realidade, bem como com o seu compromisso 

profissional, que é mediado por documentos relacionados à categoria. 

Outro fator bastante importante a respeito dessas novas exigências no 

mundo do trabalho se refere à falta de capacitação para os profissionais. Se for 

analisado o exercício profissional do assistente social junto a adolescentes em 

conflito com a lei, adverte-se que se trata de um tema bem específico, que 

requer um conhecimento mais aprofundado, principalmente porque esses 

jovens sofrem bastante preconceito da sociedade. 

Das entrevistas realizadas, algumas assistentes sociais relataram 

dificuldade na realização de determinadas atividades pela própria ausência de 

capacitação para essa área da infância e juventude. Um exemplo citado foi 

com relação à aplicação do Plano Individual de Atendimento – PIA, que passa 

a ser exigido após o SINASE ser aprovado como lei. Diante disso, os núcleos 

de Liberdade Assistida – LA de Fortaleza – CE suspenderam a utilização desse 

documento, devido à exigência do próprio juizado, uma vez que as ações não 

estavam sendo desenvolvidas conforme previsto pelo SINASE. 

O exercício profissional do assistente social se depara, portanto, com 

impasses que dificultam suas ações e revelam a necessidade de superar ações 

emergenciais a indivíduos, grupos ou famílias, buscando focar em ações que 

proporcionem mudanças significativas para esses sujeitos. 
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O conhecimento acerca das transformações no mundo do trabalho se 

faz fundamental para os assistentes sociais, à medida que essas mudanças 

representam transformações no cotidiano desses profissionais, já que lidam 

com questões relacionadas a políticas públicas, e revelam impactos diante do 

avanço do neoliberalismo, conforme reforça Iamamoto (2011, p. 123): 

Os assistentes sociais funcionários públicos vêm sofrendo os efeitos 
deletérios da Reforma do Estado no campo do emprego e da 
precarização das relações de trabalho, tais como a redução dos 
concursos públicos, demissão dos funcionários não estáveis, 
contenção salarial, corrida à aposentadoria, falta de incentivo à 
carreira, terceirização acompanhada de contratação precária, 
temporária, com perda de direitos etc. 
 
 

Conhecer teoricamente, bem como compreender as questões práticas 

sobre as condições de trabalho, se fazem imprescindíveis para o assistente 

social, a fim de absorver aspectos que interferem na realização de suas ações, 

o que permitirá a elaboração de estratégias, no sentido de evitar subalternidade 

perante a classe dominante. 

Além das transformações ocasionadas no exercício profissional do 

assistente social e em suas condições de trabalho, é necessário atentar para 

os impactos sobre a realidade de adolescentes que possuem envolvimento 

com a prática de ato infracional. Isso se faz necessário pelo fato de o 

assistente social precisar ficar atento à dinâmica social, para então, realizar 

ações que expressem efetividade nos serviços voltados para esses jovens. 

Sobre os impactos ocasionados pelo mundo do trabalho, foi possível 

observar algumas limitações no âmbito do exercício profissional do assistente 

social, expressas em algumas entrevistas. As duas falas a seguir enfatizam a 

luta do profissional para que a política seja reconhecida como tal e os sujeitos 

se reconheçam enquanto portadores de direitos:  

...a gente tem esse desafio de fazer com que a política se fortaleça. 
Para fortalecer essa política, para os governantes enxergarem essa 
política, porque até hoje ela não é tida como uma...é esquecida. O 
adolescente em conflito com a lei é esquecido, infelizmente. A 
sociedade discrimina; os governantes vão pro mesmo lado e a gente 
fica aqui nessa condição de...nesse desafio diário que é garantir 
todos os direitos. (A1) 

A gente tenta fazer com que essas famílias se reconheçam como 
sujeitos de direitos. Eu sei que é difícil, é muito difícil, porque muitas 
vezes...por consequência do péssimo atendimento, não há acesso. 
(F1LA) 
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Outras falas servem para exemplificar as condições de trabalho e 

salariais do profissional de serviço social quando ressaltam: 

 
A gente não consegue fazer as visitas que são necessárias fazer, a 
gente não consegue fazer os relatórios em tempo hábil. É quase que 
um caos que pode ter se instalado aí. A gente está andando nesse 
sentido. Algo precisa ser feito para que isso não aconteça. Nós 
estamos tentando segurar, estamos tentando, mas vai chegar um dia 
que nós não vamos segurar, estamos tentando! (F2LA) 
 
A questão salarial que é muito baixa, que eu acho que está muito 
defasado aqui. Está com dois anos que a gente não tem aumento. 
Todo ano era pra ter, né? E está com dois anos que a gente não tem. 
Então tudo isso vai complicando, vai desmotivando. Você acaba 
tendo que levar em consideração outras coisas, não o salário. 
(F1PSC) 
 

Percebe-se, assim, que existem fatores que limitam a operação das 

ações que se relacionam com a construção de um serviço social comprometido 

em viabilizar direitos sociais a esses sujeitos. Iamamoto (2011, p. 161) costuma 

dizer que “Esse quadro tem sido fonte de angústias e questionamentos sobre o 

nosso papel profissional, diante da dificuldade de criar, recriar e implementar 

propostas de trabalho, podendo estimular a burocratização e o vazio 

profissional.”. 

Como estratégia do capitalismo, passa-se a impor um assistente social 

que esteja adequado a tais exigências, de forma que o profissional possa se 

adaptar a condições de trabalho cada vez mais limitadas e voltadas para o 

fortalecimento da iniciativa privada. Em outras palavras, busca-se um 

profissional que revele em suas ações uma aproximação a um projeto 

societário que não tem a prioridade de garantir direitos sociais para a 

população em geral, mas apenas atender a questões emergenciais. 

Em uma perspectiva, o desenvolvimento do capitalismo tende a 

favorecer o projeto neoliberal e enfraquecer a luta em favor da classe 

trabalhadora. Nesse âmbito, o debate permeado acerca das possibilidades do 

exercício profissional do assistente social, nessa conjuntura de precarização, 

se faz fundamental, para que as ações desenvolvidas pelo profissional não 

sejam tomadas por iniciativas que negam princípios éticos da própria categoria. 

“Não podemos esquecer que a re-estruturação dos mercados de trabalho no 

capitalismo contemporâneo vem se fazendo via rupturas, apartheid e 

degradação humana.” (YAZBEK, 2009, p.157) (grifo da autora) 
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Dessa maneira, o contexto no qual se insere o exercício profissional do 

assistente social junto a adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa direciona a ação profissional para uma reflexão do seu 

cotidiano, da instrumentalidade, de forma que possibilite uma 

operacionalização voltada aos princípios que fazem parte do Projeto ético-

político do serviço social, utilizando, assim, da construção de ideias por parte 

dos profissionais, bem como da sociedade. 

Para concluir, cabe dizer que ainda há muito que se refletir sobre o 

exercício profissional do assistente social frente às mudanças ocasionadas 

pelo mundo do trabalho. Os impactos nessa prática não refletem apenas na 

área da infância e da juventude, mas relaciona-se, também, com questões que 

envolvem a área da educação, da saúde, da mulher, da habitação, dentre 

tantas outras nas quais assistentes sociais estão inseridos na busca pela 

garantia de direitos. 

 
2.3 O serviço social e espaços ocupacionais: entre o sociojurídico e a 

assistência social 

Baseando-se nas discussões realizadas acerca das transformações no 

mundo do trabalho e, consequentemente, dos impactos para o serviço social, é 

possível afirmar que aconteceu uma ampliação dos espaços sócio-

ocupacionais para o assistente social. Esse cenário revela, ainda, a ampliação 

de áreas relacionadas a ações sociais diante da própria demanda da 

população, que passa a necessitar de serviços relacionados a direitos básicos, 

como educação, saúde, lazer.  

Garantir melhores condições de vida para a população era um grande 

desafio, pois os serviços apresentavam-se de forma precária, revelando a falta 

de acesso a direitos básicos. Esse contexto contribuiu para que grande parte 

da população estivesse em situação de miséria, já que não possuíam condição 

financeira que proporcionasse obter um atendimento que não estava sendo 

efetivamente ofertado pelo serviço público. Assim, restava ao governo 

encontrar meios de atender a tais demandas. 

A prática de ato infracional por parte de adolescentes pode ser 

compreendida como uma expressão da questão social. Embora não seja uma 

regra, é possível perceber que a grande maioria desses jovens reside em 
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bairros considerados mais vulneráveis, além do que, as famílias são 

geralmente parte da sociedade que possui uma renda baixa. 

Dessa forma, passou a se investir no atendimento a adolescentes que 

cometiam algum ato infracional, no sentido de responder às exigências das 

legislações referentes a esses jovens, mas também como forma de amenizar 

questões que revelavam ameaças ao sistema. 

Ao analisar o exercício profissional do assistente social junto a 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, observa-se que o 

início desse contato com a infância e juventude ocorre nos espaços 

sociojurídicos, bem como na área da assistência social. Os estudos a esse 

respeito revelam que o serviço social lidava com dois públicos da infância e 

juventude: crianças e adolescentes em situação de rua; e crianças e 

adolescentes em conflito com a lei. Estes eram tratados de forma bastante 

negativa, pois, conforme Silva (2011, p.69): “as práticas chamadas de 

educativas, assistenciais e sociojurídicas, bem como as legislações, têm 

oscilado, contraditoriamente, entre a ‘compaixão/proteção’ e a 

‘sanção/punição’”. Ao tratar-se, especificamente, de adolescentes que 

cometeram ato infracional, fica nítida a forma punitiva com que são tratados. 

A adolescência não era tratada por outros profissionais, bem como pela 

sociedade como uma fase peculiar e, portanto, necessitada de um olhar 

diferenciado, mas era considerada em igualdade à fase adulta, o que reflete 

nas ações direcionadas a esses jovens no decorrer do processo histórico. 

Nesse contexto, observa-se a atuação dos profissionais no sentido de 

responder às questões apresentadas. 

Diante disso, as ações desenvolvidas junto a esses jovens possuem 

estreita relação com dois espaços: a assistência social e o espaço 

sociojurídico. Embora tal afirmação esteja presente na realidade atual, é 

possível analisar que o processo histórico a respeito da infância e juventude já 

revelava esses fatores por meio das legislações vigentes em cada época, onde 

o tratamento jurídico se evidenciava de maneira mais forte, revelando ações 

mais punitivas a esses jovens. 

Pode-se confirmar esse tratamento punitivo por meio das ações 

previstas nos Códigos Penais. Essa legislação revela o reconhecimento da 
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fase da adolescência, mas limita, inicialmente, essa diferenciação, quando se 

refere a adolescentes escravos. 

O Código Penal da República inicia um tratamento diferenciado no 

âmbito da infância e juventude, uma vez que passa a articular o campo jurídico 

com a área social. No entanto, ainda trabalhava sob a concepção de controle 

social do Estado sobre adolescentes que eram, nesse período, considerados 

como problemáticos (SILVA, 2011).  

Esse contexto leva, no processo histórico, à necessidade de se 

repensar as ações junto à infância e juventude, devido, também, às lutas 

sociais nesse sentido. O ECA surge mais a frente como resposta a essas 

necessidades, prevendo direitos a esses jovens, bem como direcionando a 

forma como devem ser atendidos pelos serviços prestados por profissionais de 

diversas áreas, dentre elas a área social e o espaço jurídico. 

Acerca do campo sociojurídico, afirma-se que é um espaço que reúne 

um conjunto de áreas que atuam de forma articulada, a fim de atender a 

demandas específicas. Esses locais contam com profissionais específicos do 

meio jurídico, dentre outros que possuem uma ação fundamental a realizar, 

como o profissional do Serviço Social. 

O Serviço Social tem sua inserção no campo sociojurídico na década 

de 1940, quando passa, então, a lidar com questões relacionadas à infância e 

juventude (CFESS, 2011). Naquele momento, as instituições que compunham 

esse sistema representavam o poder coercitivo do Estado, onde era possível 

caracterizar as práticas ali desenvolvidas como coniventes com a opressão de 

classes marginalizadas. 

Dessa forma, é possível apontar um marco que representa o início de 

mudanças acerca dessas práticas: A Constituição Federal de 1988. Essa lei 

revela aspectos inovadores com relação ao direito da população e tem 

bastante importância no processo histórico da infância e juventude brasileira, 

pois avança para a criação de uma legislação específica para esses jovens. 

Os assistentes sociais passam, então, a ser considerados profissionais 

comprometidos com a garantia dos direitos sociais dos adolescentes, bem 

como de suas famílias, à medida que o atendimento e prestação de serviços 

aconteciam conjuntamente entre profissional, adolescente e família. 
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 Ressalta-se que essa ampliação de assistentes sociais no âmbito 

sociojurídico deve-se, também, à criação de defensorias, promotorias, juizados 

e outros eixos que trabalham conjuntamente com a área social. Na área da 

infância e juventude, o assistente social evidencia seu exercício profissional no 

assessoramento aos juízes, revelando papel fundamental, uma vez que, por 

meio de relatórios, pareceres, estudos sociais haverá um respaldo para que 

seja designada, por exemplo, uma medida socioeducativa a ser cumprida pelo 

adolescente. 

Algumas questões estão diretamente relacionadas à prática do ato 

infracional pela maioria dos jovens que cumprem medida socioeducativa, 

como, por exemplo, o uso de drogas, o desemprego, a pobreza. Nesse sentido, 

o serviço social atua de forma que garanta a esses jovens os preceitos 

contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Para isso, faz 

necessário atentar para algumas questões com relação às atividades a serem 

desenvolvidas: 

 Necessidade de voltar o olhar para o adolescente, muito embora a 

sociedade passe a discriminar esses jovens pelo ato infracional 

cometido ou até mesmo por questões relacionadas à condição 

financeira; 

 Observar e incentivar as potencialidades do adolescente; 

 Buscar a garantia dos direitos dos adolescentes; 

 Compreender as condições da realidade em que esses jovens 

estão inseridos. 

 

Os serviços são, portanto, desenvolvidos por meio de uma equipe 

composta por profissionais de diferentes áreas, conforme o próprio ECA 

preconiza. 

 

Art. 150 – Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta 
orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe 
interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da 
Juventude.  
 
Art. 151 – Compete à equipe interprofissional, dentre outras 
atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer 
subsidies por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, 
e bem assim, desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, 
encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata 
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subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação 
do ponto de vista técnico. 

Dessa forma, incentiva-se a garantia de direitos sociais referentes a 

crianças e adolescentes. Durante o processo de lutas ao longo da história da 

infância e juventude aconteciam discursos por parte da sociedade, onde a 

criança não participava desse processo. A busca do serviço social no âmbito 

sociojurídico acontece, então, por um sistema de promoção e proteção de 

direitos de crianças e adolescentes, de forma que esse quadro de dominação 

seja revertido e a população passe a lutar com os jovens, e não para os jovens. 

Essa demanda sócio jurídica está vinculada a um conhecimento por 

parte dos profissionais com relação à cultura dos jovens, bem como de sua 

realidade sócio econômica. Ressalta-se que o espaço sociojurídico é 

apresentado como um espaço socio-ocupacional para o serviço social, uma 

vez que o profissional realiza atividades, como atendimentos, 

acompanhamentos e outras que alcançam o âmbito da proteção e prevenção 

no que se refere ao cometimento de ato infracional. 

Isso acontece por meio de uma articulação com a rede sócio 

assistencial, a fim de atender de forma ampliada as questões referentes a esse 

público. Para isso lida com políticas públicas, evitando a ação judicial que, por 

sua vez, está diretamente ligada a processos decisórios no âmbito da infância 

e juventude. 

A assistência social revela-se, então, como espaço sócio-ocupacional 

para o serviço social, sendo uma área que emprega grande parte dos 

profissionais. Conforme a NOB-RH/SUAS, os assistentes sociais devem atuar 

na proteção social básica e na proteção social especial, junto a outros 

profissionais, o que tem ampliado o mercado de trabalho para estes 

profissionais. 

Ao mesmo tempo, essa realidade apresenta um caráter contraditório, 

pois revela uma precarização nas relações de trabalho, uma restrição na 

autonomia técnica, uma intensificação das atividades a ser desenvolvida, a 

burocratização das ações, dentre outras questões. 

A implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS segue 

acompanhada por desafios relacionados às mediações teóricas, técnicas e 

políticas as quais podem ser evidenciadas no resultado desse estudo. 
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Os nossos relatórios tem que passar por uma avaliação da 
coordenadora do CREAS, porque na elaboração dos relatórios a 
gente tem que fazer alterações de acordo com as sugestões da 
coordenadora. (F1LA) 
 

Ainda diante de obstáculos com relação à prestação de serviços na área 

da assistência, é possível afirmar que “O SUAS promove a inclusão de milhões 

de pessoas, até então desassistidas, instituindo, razoavelmente, a sustentação 

financeira e a descentralização das ações e serviços sociais.” (SIMÔES, 2011, 

p. 342). 

À medida que se tem o fortalecimento do sistema neoliberal com normas 

institucionais que tencionam o exercício profissional do assistente social, 

verifica-se a presença de desafios que tomam como subsídios a 

regulamentação profissional, código de ética, diretrizes curriculares, etc. Dessa 

forma, no que diz respeito às ações desenvolvidas pelo assistente social no 

âmbito do SUAS, Raichelis, (2010, p. 755) afirma: 

A própria implementação das políticas sociais também é um jogo 
complexo de conflitos e tensões, que envolve diferentes 
protagonistas, interesses, projetos e estratégias, contexto em que são 
requisitadas a presença e a intervenção de diferentes categorias 
profissionais que disputam espaços de reconhecimento e poder no 
interior do aparelho institucional” (grifo meu). 
 

A autora assegura, ainda, que existe uma disputa no próprio âmbito 

institucional, onde posições diferentes são colocadas e, muitas vezes, até 

inaceitáveis entre profissionais de diferentes categorias. Observa-se que 

algumas entrevistas realizadas revelaram, como um dos desafios, o próprio 

conhecimento das atribuições do serviço social na instituição. 

Além disso, somam-se aos demais desafios que se apresentam no 

âmbito do Serviço Social junto à política de assistência social: 

 Trabalho precário; 

 Flexibilização de vínculos e direitos; 

 Ampliação do trabalho voluntário; 

 Trabalho temporário; 

 Terceirização; 

 Intensificação do trabalho; 

 Baixos salários; 

 Pressão pelo aumento da produtividade; 
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 Subcontratação de serviços individuais (rompe o vínculo com os 

usuários); 

 Terceirização dos serviços públicos. Ex.: Organizações Sociais 

(“Um público sem direitos” – ausência de responsabilidade do 

Estado). 

A criação do SUAS revela, então, que existe um investimento na 

ampliação dos serviços na área da assistência. O acompanhamento ao 

adolescente em conflito com a lei se insere, também, nesse cenário que 

evidencia preocupação no atendimento à demanda dessas ações, repercutindo 

nas condições de trabalho para o assistente social que lida com essa política. 

Assim, a assistência social, junto ao sociojurídico, representa espaços 

sócio-ocupacionais para o assistente social na execução de medidas 

socioeducativas e no acompanhamento a adolescentes que estão nessa 

condição. Isso possibilita a articulação de serviços, direcionando para a 

garantia de direitos previstos nas legislações a respeito desses jovens. 

A Política de Assistência Social divide a proteção social em: básica e 

especial. Esta, por sua vez, pode atender questões de média ou de alta 

complexidade. A primeira refere-se aos casos de vulnerabilidade onde os 

vínculos familiares estão fragilizados. A proteção social especial de alta 

complexidade se refere às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos 

violados, encontrando-se em situação de abandono. 

Situações que envolvem o adolescente e a prática do ato infracional 

são atendidas pela proteção social especial. Esse serviço é oferecido no 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. Sobre 

isso, Simões (2011, p. 335) alega: 

O CREAS é um equipamento estatal, que presta serviços de proteção 
social especial de média complexidade, junto às famílias, seus 
membros e indivíduos, em seu contexto comunitário, tendo por 
finalidade a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário, em 
atendimento especificamente provocado pela violação de direitos. 

Por refletir a violação de direitos, o acompanhamento a indivíduos que 

acessam tais serviços deve acontecer de forma contínua, assegurando 

qualidade e efetividade nas ações dos profissionais que atuam nesses 

espaços. 
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A importância que esses dois espaços têm no atendimento a 

adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio 

aberto, reflete na efetivação dessas ações, no momento posterior ao 

cumprimento da medida. Para isso, a ação dos profissionais, dentre eles o 

assistente social, se faz fundamental no sentido de não somente atuar para 

acompanhar o adolescente durante o período em que ele está em conflito com 

a lei, mas avançar no sentido de promoção social desses sujeitos. 

Durante as entrevistas realizadas para essa pesquisa, foi possível 

perceber a preocupação por parte dos profissionais, no que se refere à fase 

posterior da medida socioeducativa, ou seja, o avanço do adolescente com 

relação à sua vida pessoal, familiar e comunitária. A respeito disso, uma das 

assistentes sociais entrevistadas afirmou: 

Eu estou aqui, vejo até aqui, mas depois daqui não sei. Perco 
completamente o contato com ele, não sei como é que ficou. Por 
exemplo, um adolescente que já passou aqui pela PSC, que já 
cumpriu tudo direitinho, mas que algum tempo depois foi apreendido 
de novo, a gente não sabe. Só se ele tiver em LA e por acaso a gente 
conversar. (F1PSC) 

Então, essa intervenção se faz necessária ao promover um 

atendimento democrático, onde os profissionais que atuam nesses espaços 

possam executar políticas públicas como meio de garantir o acesso da 

população, e nesse caso dos adolescentes, a direitos básicos. 

O exercício profissional do assistente social nesses espaços perpassa, 

portanto, por interesses de classes antagônicas os quais revelam o 

desenvolvimento do sistema capitalista e a necessidade de garantia de direitos 

sociais à população. As atividades a serem desenvolvidas seguem, portanto, 

numa dimensão de luta subsidiada por legislações da categoria, como os 

princípios éticos da profissão de forma articulada com legislações específicas 

do âmbito judiciário, da área da assistência e, ainda nesse caso, de 

adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio 

aberto. 

As respostas do profissional do Serviço Social diante de questões que 

envolvem o espaço sociojurídico e a área da assistência social, necessitam de 

um contínuo trabalho em parceria com profissionais de outras categorias. Além 

disso, é fundamental que aconteça uma articulação com as demais políticas, 

pois várias questões são apresentadas durante o atendimento aos sujeitos que 
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demandam tais serviços. São questões que se referem à saúde, educação, 

lazer, habitação, dentre outras. Assim, embora o atendimento de referência de 

adolescentes em cumprimento de medida em meio aberto esteja diretamente 

ligado ao exercício profissional do serviço social no espaço sociojurídico e na 

assistência social, é importante relatar a necessidade de possíveis 

encaminhamentos para outras demandas. 

Finalmente, se expressa aqui a contínua luta dos profissionais que 

lidam com a infância e juventude e, em específico, o exercício profissional do 

Serviço Social que sofreu impactos na realização de suas ações diante das 

transformações ocasionadas pelo mundo do trabalho. 

Não adianta apontar as mudanças desse contexto se que se pretende 

é avançar para transformações societárias. Precisa-se, então, de ações que 

tencionem o modo como o sistema capitalista está se desenvolvendo, de forma 

que os direitos sociais não sejam minimizados pela esfera pública, mas se 

fortaleçam para garantir o que foi alcançado por anos de lutas e avancem para 

outras conquistas. 

Dessa forma, a reflexão crítica se faz relevante à proporção em que 

impulsiona ações para a busca de melhorias, pois a realidade não se modifica 

quando o intuito de uma pesquisa é apenas aprofundar questões sobre a 

temática debatida, muito embora isso seja também relevante. É preciso 

avançar. É preciso impulsionar ações nesse sentido e incentivar as instâncias 

de controle social a propagarem esse pensamento. 
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3. O EXERCÍCIO PROFISSIONAL E A AÇÃO SOCIOEDUCATIVA 

As medidas socioeducativas em meio aberto estão previstas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Essa legislação é responsável 

por preconizar a garantia dos direitos e deveres a respeito da infância e 

juventude brasileira. O artigo 112 dessa lei trata a respeito das medidas 

socioeducativas, onde são apresentadas as condições a serem cumpridas pelo 

adolescente, bem como subsidia o trabalho a ser realizado pelos profissionais 

que lidam com esses jovens. Dentre esses profissionais, ressalta-se a inserção 

do assistente social no acompanhamento aos adolescentes que cumprem 

medidas socioeducativas. 

As atividades desenvolvidas pelo Serviço Social junto a adolescentes 

que estão em cumprimento de medida socioeducativa, estão relacionadas à 

busca pela garantia de direitos sociais que estão previstos tanto pelo ECA, 

quanto pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. Este 

estudo toma como foco a garantia dos direitos de adolescente que estão em 

cumprimento de medida em meio aberto (Liberdade Assistida – LA e Prestação 

de Serviços à Comunidade – PSC). 

Para compreender a luta pela garantia desses direitos é fundamental 

analisar como se estruturam as medidas socioeducativas em Fortaleza-CE e 

Aracaju-SE, que representam o campo pesquisado. Dessa forma, inicia-se o 

próximo item com uma abordagem acerca das medidas socioeducativas 

nesses dois espaços. É traçado o perfil dos profissionais e apresentado no 

decorrer do texto, o acesso dos diferentes direitos previstos na legislação, a 

partir do exercício profissional do assistente social. Ao final do capítulo foi 

realizada uma reflexão acerca do exercício profissional do assistente social. 

As considerações a serem sistematizadas apreciam os resultados da 

pesquisa, realizada com profissionais que atuam junto a adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa em meio aberto, em Fortaleza-CE e Aracaju-

SE, sem estabelecer uma distinção entre os municípios. No entanto, para 

esclarecimento, foi feita uma exposição da estrutura e funcionamento dos 

serviços nesses dois espaços. 
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3.1 Medidas socioeducativas em meio aberto: Aspectos gerais da 

estrutura de funcionamento em Fortaleza-CE 

As medidas socioeducativas em meio aberto na cidade de Fortaleza-

CE estão estruturadas de forma a atender os adolescentes que estão em 

conflito com a lei na execução da medida. O trabalho acontece de forma que 

haja continuidade no acompanhamento dos adolescentes, enquanto cumprem 

as condições exigidas segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. 

Esse atendimento se inicia na 5ª Vara do Juizado da Infância e 

Juventude, que funciona no complexo de atendimento à criança e ao 

adolescente, juntamente com a Delegacia da Criança e do Adolescente - DCA, 

o Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, a 

Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente - DECECA e 

a Unidade de Recepção Luis Barros Montenegro, sendo este o espaço para 

onde os adolescentes são encaminhados quando são apreendidos. 

Posteriormente, participam da audiência, a fim de lhes ser designada a medida 

socioeducativa a cumprir. 

Sendo determinada uma medida em meio aberto, o adolescente é 

atendido por profissionais desse juizado que o encaminharão para núcleos de 

acompanhamento a adolescentes que cumprem Liberdade Assistida - LA ou 

Prestação de Serviços à Comunidade – PSC. Esses núcleos estão organizados 

de acordo com a divisão de Secretarias Executivas Regionais – SER, de forma 

que os atendimentos possam ocorrer mais próximos às residências desses 

jovens. 

Apesar de existirem, em Fortaleza, seis Secretarias Executivas 

Regionais – SER, observa-se que, no período em que os dados desta pesquisa 

foram coletados, havia apenas cinco núcleos de acompanhamento a 

adolescentes que cumprem LA e um núcleo de acompanhamento a 

adolescentes que cumprem PSC. A inexistência do núcleo de LA referente à 

SER IV19, deve-se ao fato de não existir um número significativo de 

adolescentes em conflito com a lei nos bairros que estão relacionados a essa 

                                                           
19

 Essa Secretaria abrange 19 bairros que apresentam um perfil socioeconômico caracterizado 
por serviços comerciais.   
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Secretaria. Ressalta-se, ainda, que o número de adolescentes em cumprimento 

de LA é bastante superior aos que cumprem PSC.  

É importante destacar que a coleta de dados em Fortaleza ocorreu 

em abril de 2013, período em que aconteciam diversas mudanças no sistema 

socioeducativo a nível municipal, a citar a mudança de gestão que refletiu em 

transformações no âmbito da secretaria responsável pelas medidas em meio 

aberto.20 

Em 2007 foi criada a Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEMAS, no município de Fortaleza, que até então não possuía uma secretaria 

específica de assistência social, diferentemente das demais metrópoles a nível 

nacional. Essa criação acontece no momento de expansão da política de 

assistência social enquanto política pública. 

O acompanhamento aos adolescentes em cumprimento de medida em 

meio aberto fica sob a responsabilidade dessa secretaria até o início de 2013, 

período em que ocorrem algumas mudanças na gestão, onde a secretaria 

passa a ser denominada Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome de Fortaleza – SETRA, dentre as mudanças ocorridas, essa 

secretaria revelou a distribuição dos núcleos de atendimento aos adolescentes 

que cumprem LA para os CREAS.  

Durante o processo de coleta de dados da pesquisa, estava ocorrendo 

a transição dos núcleos de LA para os espaços dos CREAS. Nesse período, os 

núcleos I e II não haviam realizado essa mudança, situação que impediu a 

coleta de dados, devido à instabilidade dos profissionais em permanecerem 

nesses espaços. Sendo assim, dos cinco núcleos de LA existentes em 

Fortaleza, a pesquisa foi realizada em três, onde foram feitas entrevistas com 

profissionais que tinham maior tempo de trabalho na instituição, bem como 

disponibilidade. Com relação ao núcleo de PSC, a pesquisa foi realizada com 

duas assistentes sociais, que totalizam o número de profissionais dessa 

categoria, responsável pelo acompanhamento a adolescentes em cumprimento 

de PSC, em Fortaleza. 

                                                           
20

  Em outubro de 2013, a coordenadora das equipes interdisciplinar da 5ª Vara da Infância e 
da Juventude, afirmou que tanto a LA quanto a PSC encontram-se descentralizadas em seis 
CREAS, de acordo com as Secretarias Executivas Regionais – SER existentes em Fortaleza. 
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No que se refere aos profissionais presentes nesses espaços, foram 

identificados: 

 

Tabela 1. Quantidade de profissionais nos espaços ocupacionais. 

 

Espaços 

Profissionais 

Assist.

Social 

Psicólogo Pedagogo Ag. 

Comunitário 

Asses. 

Jurídico 

Ag. 

Administrativo 

Motorista 

Núcleo III 

de LA 

2 1 2 2 1  1 

Núcleo V 

de LA 

2 2 2 1 1 1 1 

Núcleo VI 

de LA 

3 1 2 3  1  

Núcleo 

de PSC 

2 2 2 1  1  

Total 9 6 8 7 2 3 2 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados da pesquisa. 

 

Durante o processo burocrático para a realização da pesquisa, teve-se, 

inicialmente, a autorização de profissionais representantes da Secretaria 

Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SETRA. 

Posteriormente foi realizado contato com os profissionais participantes, para 

que fossem explicados os objetivos da pesquisa, bem como apresentado o 

termo de consentimento livre e esclarecido, para, então iniciar a coleta de 

dados. 

Ressalta-se que as entrevistas tiveram a duração de 30 a 60 minutos. 

As perguntas seguiram o roteiro de entrevista (Apêndice B e C), deixando as 

profissionais livres quanto ao tempo de resposta. Sendo assim, foi identificado 

que, nos três núcleos de LA pesquisados, existem em média 982 (novecentos 

e oitenta e dois) adolescentes em cumprimento da medida. Já em relação ao 

núcleo de PSC, existem 241 (duzentos e quarenta e um). Esse cenário revela 

um quadro insuficiente de profissionais para o atendimento da demanda, 

prejudicando os serviços essenciais. 
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3.2 Medidas socioeducativas em meio aberto: Aspectos gerais da 

estrutura de funcionamento em Aracaju-SE 

Em relação à realidade de Aracaju-SE, as medidas socioeducativas em 

meio aberto (Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviços à Comunidade 

– PSC) estão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Família e da 

Assistência Social – SEMFAS. O acompanhamento aos adolescentes que 

cumprem tais medidas acontece no Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social - CREAS Viver Legal, que conta com o trabalho voltado para 

a garantia de direitos sociais, bem como para se fazer cumprir as medidas 

socioeducativas afirmadas em audiência. 

Esse espaço conta com o atendimento aos adolescentes que são 

designados a cumprir medida em meio aberto. Estes passam a ser 

acompanhados por uma equipe composta por profissionais de diversas áreas, 

dentre eles assistentes sociais e psicólogos. Enfatiza-se que esse espaço não 

conta com a atuação de profissionais de pedagogia, muito embora algumas 

falas das entrevistas realizadas revelem a importância desse profissional e, 

consequentemente, o prejuízo pela ausência do mesmo, no que se refere às 

ações desenvolvidas a respeito da educação desses jovens. 

Na pretensão de investigar a luta pela garantia dos direitos de 

adolescentes que cumprem medida em meio aberto em Aracaju-SE, foram 

coletados os dados da pesquisa por meio de entrevistas com três assistentes 

sociais que realizam ações junto a esses jovens. As entrevistas tiveram 

duração de 30 a 40 minutos. 

A seleção por esse campo se deve a alguns fatores, dentre eles: 

 A cidade de Aracaju-SE é o local onde acontece o 

acompanhamento a essa pesquisa, desenvolvida junto ao Mestrado em 

Serviço Social, o que impulsionou a coleta de dados na capital 

sergipana como forma de ampliar o estudo sobre o exercício 

profissional do assistente social com adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa; 

 É o único local responsável por acompanhar adolescentes que 

estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto em 

Aracaju-SE; 
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 A disponibilidade dos profissionais em contribuírem para ampliar o 

conhecimento acerca da temática proposta nessa pesquisa; 

 Necessidade de acompanhar, em outro município, o atendimento 

a adolescentes que cumprem medida em meio aberto, segundo as 

recomendações do ECA e do SINASE. 

O CREAS Viver Legal oferece atendimento e acompanhamento a 

adolescentes que cumprem medida em meio aberto em Aracaju-SE. Embora 

exista a possibilidade e discussão a respeito da descentralização desses 

atendimentos a nível de bairros, a instituição ainda apresenta-se como a única 

responsável por desenvolver essas atividades. Assim, na assistência a esses 

jovens, atuam quatro profissionais do Serviço Social, três profissionais da 

psicologia, uma coordenadora (que é assistente social), duas educadoras 

sociais, um assessor jurídico, um motorista, dois auxiliares administrativos, dois 

servidores gerais, três estagiárias de serviço social e duas estagiárias de 

psicologia. 

Quando os dados da pesquisa foram coletados, Aracaju contava com 

105 adolescentes cumprindo medida socioeducativa em meio aberto. Desses 

jovens, 83 cumprem PSC, 11 cumprem LA e 11 cumprem PSC e LA. Para o 

acompanhamento a esses adolescentes existem, além de profissionais de 

outras áreas, quatro assistentes sociais, sendo que a entrevista foi aplicada a 

três profissionais que estavam presentes durante o período em que a coleta de 

dados foi realizada.  

Durante o processo burocrático da pesquisa, foi solicitado, inicialmente, 

à Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS, 

autorização para o desenvolvimento do estudo. Os procedimentos para a 

coleta de dados contaram com o consentimento livre e esclarecido dos 

profissionais participantes.  

3.3 Núcleos de LA e PSC e perfil das assistentes sociais entrevistadas 

Os locais em que a pesquisa foi realizada compreendem os municípios 

de Fortaleza-CE e Aracaju-SE. Ressalta-se que os serviços de atendimento a 

adolescentes que cumprem medida em meio aberto, nesses espaços, possuem 

uma estrutura diferenciada. Em Fortaleza os atendimentos à Liberdade 
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Assistida-LA e Prestação de Serviços à Comunidade-PSC acontecem em 

núcleos separados, sendo que no caso da LA, o município conta com a 

descentralização dos núcleos, diferente da PSC, que possui apenas um núcleo 

para atender toda a capital. O município de Aracaju, por sua vez, possui um 

núcleo responsável por atender tanto adolescentes em cumprimento de LA, 

quanto de PSC. Destaca-se que a distinção entre a quantidade de núcleos 

entre esses municípios pode estar relacionada ao tamanho da população. 

Nesse sentido, inicialmente foram analisados aspectos relacionados ao 

primeiro eixo, correspondente às questões gerais: local em que a pesquisa foi 

realizada e sobre os profissionais que participaram do estudo. A respeito dos 

locais que acompanham adolescentes em cumprimento de medida em meio 

aberto, em Fortaleza-CE e Aracaju-SE, foram expostos na tabela a seguir em 

quais desses espaços o estudo foi realizado. 

Tabela 2. Local de realização da pesquisa. 

Local de 
realização 
da 
pesquisa 

 

Aracaju-

SE 

 

Fortaleza-CE 

 

Total 

 CREAS 

Viver 

Legal 

Núcleo 

de LA I 

Núcleo 

de LA II 

Núcleo 

de LA III 

Núcleo 

de LA V 

Núcleo 

de LA VI 

Núcleo 

de 

PSC 

 

Sim x   x x X x 5 

Não  x x     2 

Total        7 

Fonte: Pesquisadora com base em documentos sobre esses espaços. 

Verifica-se, então, que o estudo contou com 5 (cinco) espaços de 

pesquisa. Com relação ao número de entrevistados, o presente estudo foi 

realizado com 8 (oito) assistentes sociais, utilizando-se o critério da 

disponibilidade dos profissionais, bem como do maior tempo de atuação na 

instituição, de forma que pudessem contribuir significativamente para o 

aprofundamento do estudo. 

Por meio da aplicação do roteiro de entrevista, foi possível traçar o 

perfil dos profissionais entrevistados. Esse perfil subsidia o debate a ser 

realizado sobre o exercício profissional do assistente social junto aos 

adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio 

aberto. 
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Tabela 3. Experiência profissional de assistentes sociais que trabalham junto 
aos adolescentes em cumprimento de medida em meio aberto.  

 

Experiência 
Profissional 

A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

Primeira 

experiência 

x   x x  x x 5 

Já teve outra 

experiência 

 x x   x   3 

Total         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas. 

 

Observa-se que a maioria das assistentes sociais que participaram da 

pesquisa tem, no acompanhamento a adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa, a sua primeira experiência profissional. Nesse sentido, é 

possível refletir sobre algumas questões a respeito dessa realidade. Uma delas 

está relacionada ao possível tempo de formação profissional das entrevistadas, 

bem como com a faixa etária, que pode ser evidenciada na Tabela 4. 

Outra análise a ser realizada se refere à dificuldade de conseguir um 

emprego, quando percebe-se a fragilidade ocasionada com as transformações 

no mundo do trabalho. Soma-se a esse contexto a complexidade de se 

trabalhar com um público que é tão discriminado pela população. Esse 

contexto pode explicar os argumentos das entrevistadas a respeito da 

experiência profissional, ainda mais quando falam das dificuldades que têm, 

devido à falta de capacitação para atuar nessa área. 

 

Tabela 4. Faixa etária das assistentes sociais entrevistadas 

Idade das 
assistentes 
sociais 

A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

26       x  1 

30 x    x    2 

31  x  x  x   3 

32   x      1 

35        x 1 

Total         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas. 
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A partir da análise dos dados relacionados à idade das assistentes 

sociais entrevistadas, constata-se que a maioria iniciou o exercício profissional 

nos locais em que a pesquisa foi realizada.  

Durante as entrevistas foi possível perceber, em algumas falas, a 

necessidade de capacitação dos profissionais para lidarem com a realidade 

desses adolescentes, onde se pode relacionar essa necessidade ao perfil das 

entrevistadas, composto por assistentes sociais jovens. No entanto, ficou 

evidenciado que não existe investimento nesse sentido, o que requer da equipe 

um esforço maior para a realização das atividades previstas. 

Pode-se, então, considerar que a contribuição para o presente estudo 

foi facilitada pelo tempo de atuação desses profissionais junto às medidas 

socioeducativas, revelando, portanto, o domínio delas a respeito da realidade 

de adolescentes que estão em conflito com a lei. A tabela 5 evidencia o tempo 

de atuação profissional nos locais que atendem adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa em meio aberto. 

 

Tabela 5. Tempo de atuação na instituição. 

Tempo de 
atuação na 
instituição. 

A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

1 a menos 
de 2 anos 

 x x      2 

2 a 3 anos 
incompletos 

      x  1 

3 a 4 anos 
incompletos 

x   x x   x 4 

Mais de 4 
anos 

     x   1 

Total         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas. 

 

A investigação sobre os profissionais revelou, na Tabela 3, que a 

maioria não tinha vivenciado outra experiência profissional. No entanto, nesse 

momento foram desveladas questões relacionadas ao tempo de atuação junto 

às medidas socioeducativas em meio aberto. Isto é, a maioria já está atuando 

há mais de 3 anos no próprio espaço, contribuindo para o   aprendizado 

profissional. As participantes relataram que, durante o período em que estão 

acompanhando os adolescentes, tiveram a oportunidade de conhecer diversas 

realidades, tais como: adolescentes em situação de dependência de drogas; 
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famílias desestruturadas; adolescentes no âmbito do trabalho informal; dentre 

outras questões. 

Esse cenário adquire uma dimensão ainda maior em virtude da 

desigualdade social, apresentando-se como um dos desafios para o Serviço 

Social. Diante disso, este estudo prioriza a garantia dos direitos de 

adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio 

aberto, tomando como pontos fundamentais os aspectos garantidos nas 

legislações sobre a infância e juventude. Ressalta-se, entretanto, que as 

informações coletadas para esta pesquisa foram obtidas por meio de 

assistentes sociais que lidam com essas medidas. Não foi realizado, portanto, 

nenhum contato com os adolescentes. 

A identificação desses dados permite um avanço para a análise de dois 

eixos: os direitos sociais do adolescente em cumprimento de medida em meio 

aberto e o exercício profissional do assistente social junto a essas medidas. 

Sendo assim, nesse primeiro momento de análise geral das instituições e dos 

profissionais, aponta-se para um processo de articulação entre as políticas 

sociais, a fim de atender diversos aspectos que se apresentam como demanda 

do adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa.  

Ao se atentar para a garantia dos direitos desses adolescentes, é 

necessário evidenciar que essas questões estão previstas em legislações 

específicas. O SINASE, por exemplo, é uma lei que garante um tratamento 

diferenciado ao adolescente que comete algum ato infracional. Nesse 

documento estão contidas normas a serem seguidas pelas equipes 

profissionais que lidam com esses jovens. O ECA é uma lei que estabelece 

diretrizes gerais para crianças e adolescentes, independente da classe, gênero, 

raça e de ter ou não cometido ato infracional. Sendo assim, dentre as 

necessidades evidenciadas na pesquisa, essas legislações mostram a 

relevância de direitos a esse público, entre eles pode-se citar a educação, 

saúde, profissionalização, dentre outras que estão previstas nessas legislações 

e tem sido demandadas diante da fragilidade dos serviços. 

Há que se observar que as informações a respeito dos espaços 

ocupacionais onde a pesquisa foi realizada indicam que a Política de 

Assistência Social configura o contexto onde se desenvolve o exercício 



93 
 

profissional do assistente social no acompanhamento aos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. 

Diante de um quadro que revela avanços e retrocessos no que se 

refere aos serviços oferecidos para enfrentar situações consequentes da 

desigualdade social, mostra-se que a questão econômica também tem 

intervenção nesse contexto. É preciso pensar o exercício profissional na 

perspectiva da garantia de melhores condições de vida para os adolescentes 

que estão em conflito com a lei, na medida de reconhecê-los como sujeitos de 

direitos. 

3.4 Demandas socioeducativas e respostas do Serviço Social  

Abordar sobre os direitos sociais faz adentrar no processo de 

construção histórica, onde os seres humanos passam a se organizar no intuito 

de buscar respostas aos anseios da população. Nessa perspectiva, Bussinger 

(1997, p.10) afirma que “Os direitos são históricos porque estão 

invariavelmente relacionados a certas circunstâncias e respondem a 

aspirações concretas do homem enquanto membro de determinada 

sociedade.” 

É interessante, ainda, considerar o que Marshall (1967) afirma a 

respeito do direito. Para esse autor, os direitos foram conquistados na seguinte 

sequência: direito civil; direito político e direito social. O primeiro referente a 

questões mais individuais do ser humano. O direito político é aquele que 

garante a participação na vida política, ou seja, inserção em instâncias de 

decisões, bem como decisões a serem tomadas de forma individual. O terceiro, 

por sua vez, está relacionado às condições de se viver com cidadania, ou seja, 

refere-se à segurança, economia, moradia, dentre outros. 

O debate sobre os direitos de adolescentes que cometeram ato 

infracional remete a uma discussão acerca do sistema socioeducativo, a fim de 

compreender até que ponto a vida com dignidade é garantida a esses jovens. A 

forma tão comum com a qual esses direitos são violados demanda uma 

desmistificação da ideia de que alguém é bom ou ruim, como se o 

comportamento fosse algo predestinado ou expresso biologicamente. 

Considerar que o adolescente se encontra em fase de desenvolvimento 

não é retirar a responsabilidade que ele tem diante das suas atitudes referentes 
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ao ato infracional, mas considerar que o jovem deve ser tratado de forma 

socioeducativa. Dessa forma, o enfoque não deve ser no ato infracional, mas 

nas condições sócio-históricas desse adolescente, de seus familiares e dos 

demais sujeitos que se relacionam com ele. 

Revisitando a leitura de alguns autores, como Silva (2011) e Carvalho 

(2002), foi identificado que a garantia de direitos demandados por adolescentes 

que estão em conflito com a lei perpassa por uma luta que envolve os próprios 

jovens, bem como os profissionais que lidam com os serviços voltados a esses 

sujeitos. As legislações referentes à infância e juventude subsidiam essa ação, 

bem como o SINASE o qual representa um documento específico para o 

tratamento de adolescentes que estão em cumprimento de medida 

socioeducativa. 

Nesse sentido, parte-se de tópicos referentes aos direitos previstos 

nesses documentos, no intuito de analisar, por meio das falas das assistentes 

sociais entrevistadas, a realidade dos jovens que cumprem medida em meio 

aberto e o acesso a esses direitos. 

Tabela 6. Direito à vida e  à saúde. 

Vida e Saúde A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

Sim x     x  x 3 

Sim, 

teoricamente. 

   x     1 

Não é 

acessado 

facilmente. 

 x x  x  x  4 

Total         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas. 

A identificação desses dados expressa a limitação do acesso a um 

direito básico e fundamental para esses jovens. O Sistema Único de Saúde – 

SUS garante como princípio a universalidade do acesso à saúde, buscando 

melhores condições de vida por meio da promoção, proteção e recuperação da 

saúde. Quando se refere ao adolescente em conflito com a lei, percebe-se que 

se trata de um público que, possivelmente, tem relação com o uso de drogas,21 

                                                           
21

 A pesquisa que realizei em Fortaleza-CE, no ano de 2011, intitulada “As drogas e o ato 
infracional: como se configura essa relação para os adolescentes que estão na liberdade 
assistida”, revelou que dos nove adolescentes entrevistados, sete afirmaram que já fizeram ou 
fazem uso de drogas. 
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necessitando de atendimento específico e acompanhamento nesse processo 

de recuperação. Na tabela 6 é possível observar que a maioria afirmou a 

dificuldade que existe no acesso a esses direitos. Das oito profissionais 

entrevistadas, verifica-se que, de forma crítica, cinco delas fazem uma reflexão 

acerca dos serviços relacionados à saúde como sendo ineficientes no 

atendimento ao adolescente, bem como à população em geral. 

Foi verificada uma análise crítica a respeito dos serviços relacionados à 

saúde, uma vez que a concentração de respostas em torno da dificuldade em 

garantir o acesso à saúde apresentou-se como um problema que abrange a 

sociedade em geral, e não apenas o adolescente em cumprimento de medida 

em meio aberto, conforme a fala de algumas entrevistadas: 

A questão da vida é algo difícil. São muitos adolescentes ameaçados 
que nós temos e não temos alguns lugares pra poder encaminhar. 
(F2LA) 
É muito complicada a questão da saúde, não só para eles, mas para 
a população em geral, porque a saúde pública está meio complicada. 
É um direito que tá difícil de ser assegurado, garantido. (F1PSC) 
...não vou lhe dizer que é algo que é acessado com facilidade, porque 
as comunidades têm vários problemas com relação ao acesso à 
saúde que é um problema da saúde pública. Não é só do adolescente 
que está em cumprimento de medida, porque ele não vai chegar lá 
pra acessar um serviço numa unidade de saúde na condição de 
adolescente em cumprimento de medida. (A2) 
Nem sempre são acessados não. (A3) 

Em razão da forma como os serviços relacionados à saúde são 

ofertados, cabe ressaltar que o exercício profissional do Serviço Social se 

depara com uma demanda cada vez maior, e para isso, utiliza-se de algumas 

ações junto aos adolescentes, tais como encaminhamentos, identificação dos 

locais que prestam atendimentos demandados por esses jovens, ou seja, o 

acionamento a rede de apoio para subsidiar o atendimento. 

A articulação entre as redes de apoio que atendem adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa é visualizada na medida em que o 

assistente social passa a acionar outras políticas (saúde, educação, habitação, 

etc.), a fim de atender a demandas de adolescentes que são acompanhados 

por instituições que compõem a área da assistência social. 

Tendo em vista a necessidade de atendimento a questões mais gerais, 

bem como a específicas (adolescentes que fazem uso de drogas) a respeito da 

saúde, a equipe do Serviço Social, junto a outros profissionais, como 
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psicólogos, buscam encaminhar esses jovens, para que possa ser garantido o 

direto à saúde, implicando em sua cidadania. 

 

Tabela 7. Direito à Liberdade; opinião de expressão; crença; lazer; participação 
na vida comunitária e política. 

Liberdade, 
opinião, 
crença... 

A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

Sim x   x x x  x 5 

Em parte, sim.       x  1 

É 

negligenciado 

 x       1 

Não   x      1 

Total         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas. 

 

Na Tabela 7 fica evidenciado que a maioria das entrevistadas afirmou a 

garantia e acesso a esses direitos por parte dos adolescentes que cumprem 

medida em meio aberto. Na verdade, as falas estiveram mais voltadas à 

opinião de expressão do adolescente, ou seja, os profissionais que 

acompanham esses jovens revelaram que são desenvolvidas algumas 

atividades, no sentido de fortalecer a importância de os adolescentes se 

expressarem com relação a diversas questões. Dentre essas atividades 

realizadas, pode-se citar os grupos temáticos que não contam apenas com a 

participação do serviço social, mas envolvem outros profissionais, como o 

pedagogo, o psicólogo e o agente comunitário. 

Nesse sentido, pode ser destacado que, embora se possa observar 

que a história da infância e juventude tenha sido marcada por um contexto de 

negação da concepção de direitos, durante o cumprimento da medida 

socioeducativa, os profissionais buscam garanti-los, a fim de proporcionar aos 

jovens as condições previstas pelas legislações nesse âmbito. 
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Tabela 8. Direito ao respeito 

Direito ao 
respeito 

A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

Sim x   x x x x x 6 

É 

negligenciado 

 x       1 

Em parte, sim.   x      1 

Total         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas. 

O debate sobre o direito ao respeito por parte de adolescentes em 

conflito com a lei evoca a necessidade de uma abordagem não somente no 

âmbito do cumprimento da medida socioeducativa, mas nas relações 

familiares, bem como com a própria comunidade em que vive. Para Behring e 

Santos (2009, p.276): “Falar sobre direitos e sua relação com a totalidade da 

vida social pressupõe considerar os indivíduos em sua vida cotidiana, espaço-

tempo em que as expressões da questão social se efetivam, sobretudo, como 

violação de direitos”. 

Observa-se que, das oito pessoas entrevistadas, seis afirmaram a 

garantia e acesso ao respeito pelos adolescentes que cumprem medida em 

meio aberto. Uma afirmou que essa garantia acontece na relação entre o 

profissional e o usuário, mas é negligenciado quando se refere à vida em 

comunidade. Outra entrevistada afirmou que esse direito é negado pela própria 

condição do adolescente, por ter cometido o ato infracional. Os casos de 

negligência são evidenciados nas seguintes verbalizações: 

É o preconceito do estereótipo do menino em cumprimento de 

medida. É o semi-analfabeto, é o que já é marcado porque já tem 

uma história de conflito naquela comunidade, então ele acaba sendo 

marcado. E aí o acesso que já é pouco para toda comunidade já 

começa a ser também mais difícil para eles, porque quando eles 

chegam nos locais, eles já são olhados de todos os sentidos e ai 
ninguém gosta deles. Se sentindo rejeitado, ele não vai. É a escola 
que já não aceita porque conhece aquele menino. E isso pra mim é 
uma falta de respeito no sentido de que são espaços públicos que 
tem como objetivo acolher o cidadão independente da situação. Ele 
não deixou de ser detentor daquele direito seja lá em qual condição 

ele esteja. Mas isso acontece, de ser maltratado, pela falta de 

respeito mesmo daquilo que aquelas pessoas acham que eles 
representam pela forma como eles se colocam, pela forma como ele 
se veste e ainda por estar cumprindo uma medida. (A2)  
 
Dos profissionais sim. Da comunidade eles já sofrem certo 
preconceito. (A3) 
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Embora já assinalado, reforça-se que esse direito é garantido pelos 

profissionais que acompanham os adolescentes que estão em cumprimento de 

medida em meio aberto. Ressalta-se, ainda, a busca por essa garantia nos 

demais espaços em que esses jovens se inserem como escolas, comunidade, 

instituições as quais são encaminhados, dentre outros. 

Vale enfatizar a importância da família nesse processo de 

desenvolvimento na fase da adolescência, ainda mais quando se trata de 

jovens que cometeram algum ato infracional. O cotidiano e as relações 

familiares tornam-se, portanto, fundamentais no processo de aprendizagem de 

valores por parte desses jovens. A tabela 9 revela o resultado referente ao 

convívio dos adolescentes com seus familiares. 

 

Tabela 9. Direito à convivência com a família 

Convivência 
com a família 

A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

Sim x  x x x x   5 

Em parte, sim.  x     x x 3 

Total         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas. 

 

Cinco das entrevistadas consideraram que esse convívio é garantido 

pelo próprio fato de o adolescente cumprir a medida socioeducativa em meio 

aberto. Três, em contrapartida, afirmaram que esse direito é garantido em 

parte, pois relataram que existem situações de conflitos familiares que acabam 

levando o jovem a conviver mais na rua que na própria casa. Dentre essas 

situações de conflito, foram relatados casos de jovens que possuem 

envolvimento com o uso de drogas. 

O problema da droga apresentou-se como central22, no sentido de 

revelar que muitas famílias já não sabem como proceder em relação ao 

tratamento dos seus filhos, pois não existe um suporte para atender a essas 

questões de forma contínua.  

Além disso, observa-se outro fator relacionado ao convívio familiar, que 

envolve a relação dos adolescentes com os pais. Conforme alguns argumentos 

                                                           
22

 A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD publicou, em 2011, uma pesquisa 
a respeito do uso de drogas pela população brasileira, que nos faz refletir a problemática com 
uma questão que abrange a população em geral, incluindo os adolescentes. 
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das assistentes sociais entrevistadas, essa questão apresenta-se fragilizada 

quando o cuidado com o jovem é destinado apenas à mãe, o que ocorre na 

maioria dos casos, ou seja, verifica-se a ausência dos pais no 

acompanhamento ao adolescente. 

Na tentativa de garantir o convívio com a família ou fortalecer os 

vínculos, algumas assistentes sociais afirmaram que buscam isso por meio dos 

atendimentos.  

Nós fizemos agora recentemente uma capacitação com o pessoal de 
justiça restaurativa, onde agora a gente também está com uma 
autonomia para estar encaminhando alguma questão de conflito 
familiar que existe, que a gente identifique, algum problema de 
relacionamento entre o adolescente e a mãe ou então o adolescente 

e o pai. A gente convida. Porque eles não são obrigados. A gente 

convida eles a participarem de um grupo de mediação. Eu acho que 
quase todos os núcleos estão funcionando, quase todas as 
Regionais. Fica um em cada Regional. Era um trabalho muito 
interessante, porque trabalha mesmo com essa questão da mediação 
de conflitos. Também está fortalecendo essa questão da convivência, 
dos vínculos através dessa nova oportunidade daqueles que foram 
rompidos. (F2PSC) 

 
Ressalta-se, ainda, que houve a tentativa de realizar grupos para 

atender a essas questões. Nas falas de F1LA foi possível perceber que já 

foram desenvolvidos grupos, junto aos profissionais da psicologia, que 

buscavam responder às questões de cidadania e vínculos familiares, sendo um 

trabalho desenvolvido pelo Serviço Social, conjuntamente aos profissionais da 

psicologia. No entanto, devido à estrutura, dinâmica e alta demanda dos 

adolescentes, esses grupos foram suspensos. 

Então, a gente estava pensando em um grupo de família, mas não 

deu bem certo para o Serviço Social. Então a psicologia ficou com a 
família e nós (Serviço Social) ficamos com os adolescentes. Então a 
gente tentava fazer esse trabalho, a gente trabalhava vários temas. A 
psicologia ficava com a questão de vínculos, com o relacionamento 
familiar e a gente ficava com a cidadania dos meninos. Trabalhava 
diversos temas. A gente conseguiu fazer vários grupos no outro 
espaço. Nesse aqui a gente ainda está tentando, porque o espaço 
aqui é muito limitado. (F1LA) 
 

As visitas domiciliares representam, também, um papel importante na 

relação entre o trabalho desenvolvido pelos profissionais junto às famílias e os 

adolescentes. É nesse momento que a equipe passa a ter uma aproximação da 

realidade desses jovens, o que permite trabalhar questões demandadas e que, 

por vezes, revelam atrito entre o adolescente e a família. 
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Tabela 10. Direito à educação 

Educação A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

Sim x   x  x   3 

A gente tenta        x 1 

É um pouco 

negada 

 x   x  x  3 

Não   x      1 

Total         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas. 

 

Vê-se que três entrevistadas afirmaram que a educação é garantida e 

acessada pelos adolescentes em cumprimento de medida. Uma relatou o 

esforço que a equipe faz para tentar fazer com que o jovem tenha esse direito 

garantido, o que demonstra que embora estejam cumprindo LA ou PSC, os 

adolescentes continuam inseridos na escola. Três consideraram que é um 

pouco negada quando se analisam as limitações para inserção e permanência 

na escola, permitindo refletir criticamente a estrutura desses serviços. E uma 

das assistentes sociais entrevistadas afirmou a negação desse direito por parte 

da própria forma como a política de educação e os serviços estão organizados, 

negligenciando a garantia desse direito aos adolescentes. 

Adverte-se que a educação foi um tema bastante discutido nas 

entrevistas, pois a maioria das entrevistadas relatou a importância da inserção 

do adolescente na escola, bem como do investimento nessa área. Isso acaba 

repercutindo em outras questões, como foi possível perceber que a negação 

desse direito esteve bastante associada à discriminação por parte da escola e 

da sociedade em aceitar os adolescentes no espaço, o que nos faz refletir 

acerca de uma possível relação existente entre a negação desse direito e o 

índice de reincidência dos adolescentes na medida socioeducativa. 

Nas entrevistas foi possível perceber que o alto índice de reincidência 

esteve presente em todos os núcleos, com exceção do núcleo que atende 

adolescentes em cumprimento de PSC, em Fortaleza. Esse contexto evidencia 

a fragilidade das políticas voltadas à infância e juventude, na medida em que 

revela um novo cometimento de ato infracional, bem como o descumprimento 

da medida socioeducativa, o que interfere na reincidência dos jovens na nessa 

medida. 
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Para que o processo educativo fosse efetivado, seria necessária a 

busca pela garantia por meio dos profissionais que fazem parte das instituições 

de ensino. Daí se reforçaria esse compromisso diante da sociedade, uma vez 

que a educação apresenta-se com uma das condições a se cumprir pelo 

adolescente que cometeu ato infracional. No entanto, a realidade de Fortaleza-

CE e Aracaju-SE evidencia que existem impasses para essa garantia. 

 

É muito comum esses meninos não conseguirem matrícula na escola, 
meninos que já são conhecidos, que já determinaram seu futuro. O 
futuro ninguém conhece, mas o povo já determinou. Então, é muito 
comum a gente acessar vaga pra escola. A mãe é que tem que ir. A 
mãe vai, é negada a vaga na escola. A gente tem que acionar 
instâncias maiores como várias vezes eu mesma já acionei. Ir atrás 
de conselhos de direito, ir atrás de conselho tutelar, ir atrás da 
secretária de educação, brigar e dizer “olha, é pra matricular, eu não 
quero saber que condição ele tá”. (A2) 
 
A educação (risos) que a gente pede, porque tem muitas salas com 
adolescentes que estão em liberdade assistida, eles são 
discriminados. E até a gente orienta para que as mães, os pais e 
responsáveis não precisam falar para a própria instituição que os 

alunos, no caso, os filhos que eles acompanham, estão em liberdade 

assistida, porque isso já é um fator de discriminação muito intenso. 
(F2LA) 

 
 

Tabela 11. Adolescentes menores de 14 anos e a condição de aprendiz 
 

Condição de 
aprendiz 

A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

Teoricamente 
sim. 

   x  x   2 

Não x x x  x   x 5 

Não tem 
nessa faixa 
etária 

      x  1 

Total         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas. 

 

Durante as entrevistas foi possível perceber que a maioria dos 

adolescentes que cumprem medida socioeducativa trabalha como forma de 

complementar a renda familiar. Mesmo cumprindo a medida socioeducativa 

Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, o adolescente tem outra 

atividade que possibilita o acesso à renda. Baseado nos artigos 428 a 433 da 

CLT, pela Lei n. 10.097/00 o SINASE, garante que os adolescentes menores 

de 14 anos devem trabalhar somente na condição de aprendiz, mas as 
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assistentes sociais entrevistadas afirmaram que isso não ocorre na realidade, 

pois embora a medida socioeducativa atenda a essa questão, as atividades 

externas ao cumprimento de LA e PSC são desenvolvidas sob a informalidade, 

sem atender às normas previstas nas legislações sobre a infância e juventude. 

Para compreender essas questões, é necessário esclarecer que não 

houve contato com os adolescentes, mas as informações foram reveladas 

pelas assistentes sociais participantes da pesquisa. Diante da realidade 

vivenciada no cotidiano, os profissionais passam a ter uma aproximação cada 

vez maior com esses jovens, o que permite conhecer diversos aspectos, dentre 

eles a forma como os adolescentes estão trabalhando. 

Uma das entrevistadas ratificou que não atende adolescentes nessa 

faixa etária, por isso não se aplica tal questão. As demais relataram que a 

negação desse direito acontece quando se analisa os locais de trabalho desses 

jovens. 

A maioria encontra-se em atividades informais, como serventes de 

pedreiro, ajudante de pintor, dentre outras, recebendo baixos salários e tendo, 

portanto, seus direitos negligenciados, conforme alguns profissionais 

afirmaram. 

Não. Infelizmente não condiz com a realidade. Teoricamente sim, 
mas na realidade não. Infelizmente. (F1LA) 
 

Então, os adolescentes, eles estão nos mais diversos ramos desse 

campo, vamos dizer. A parte mesmo de servente, a parte de pedreiro, 
em condições realmente que não propiciam um desenvolvimento pra 
eles. (F2LA) 
 
De forma alguma. Vários meninos que vem pra cá realizam “bico”. A 
gente não tem uma incidência muito grande de adolescentes 
menores de 14 anos, são poucos, entendeu? Dos que eu conheço, 
eles não tem aquela relação de trabalho de que ‘Ah eu tenho aquele 
trabalho que eu faço’...Não. (A2) 

 

Tabela 12. Direitos trabalhistas e previdenciários aos maiores de 14 anos 

Direitos 
trabalhistas e 
previdenciários 

A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

Sim X        1 

A maioria não.    x  x x  3 

Não  x x  x   x 4 

Total         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas. 
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Com base nos dados da tabela 12, apenas uma das entrevistadas 

afirmou que os direitos trabalhistas e previdenciários dos adolescentes são 

garantidos. Entretanto, as demais entrevistadas afirmaram que é negada a 

garantia e acesso a esse direito ou relataram que a maioria dos adolescentes 

não tem esse acesso, mas trabalham na informalidade, sendo raro o caso de 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa que tem carteira 

assinada. 

É importante ressaltar que esses trabalhos não correspondem às 

atividades prestadas pelos adolescentes que cumprem PSC. Nesse sentido, 

observa-se um impasse na medida em que os profissionais reconhecem que é 

por meio desse trabalho que os adolescentes se reconhecem, passam a ter 

sua própria renda, dentre outros fatores observados no seguinte depoimento: 

A gente vive num grande dilema, porque a gente sabe que a gente 
faz isso. A gente meio que faz vista grossa, porque a gente sabe que 
não pode e aí a gente tem que encaminhar pra Rede, mas a gente 
sabe que se a gente tirar eles, a probabilidade deles estarem indo e 
estarem se inserindo em outras coisas, em outras atividades...Na 
questão mesmo da droga, das amizades, aquilo ali, muitas vezes é 
uma fuga. É uma fuga pra aquilo ali, entendeu? É uma alternativa que 
tem. Aí a gente fica meio que nesse dilema, é muito complicado a 
gente está fazendo essa denúncia. Muitas vezes a gente faz os 
encaminhamentos, a gente faz os relatórios, mas a gente se 
questiona muito, porque, assim, a gente vai tirar ele pra colocar ele 
em que? O que é que a gente vai dar de melhor para ele? Ali ele vai 
estar trabalhando, ele se sente útil, ele ganha o dinheiro dele, né? 
(F2PSC) 

 
 

Tabela 13. Direito às políticas e programas de assistência social para quem 
necessitar 

 

Políticas e 
programas de 
assistência 
social 

A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

Sim X      x x 3 

Sim, mas existem 
falhas. 

   x x x   3 

Não  x x      2 

Total         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas 

 

A negação dessas políticas e programas foi evidenciada por duas 

entrevistadas, porém as demais afirmaram sua garantia, muito embora seja 
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destacado que três profissionais caracterizaram a existência de falhas no 

sistema. 

No que diz respeito a essas políticas e programas, pode-se analisar 

que, se houvesse o acesso ampliado por parte dos adolescentes, as demandas 

à equipe que acompanha aqueles que cumprem medida socioeducativa não 

estaria frente a uma gritante negligência com relação aos direitos sociais 

desses sujeitos. Dentre os serviços e programas a serem acessados por esses 

jovens, pode-se identificar Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 

PETI, o Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, o 

Projovem, dentre outros. 

Vale ressaltar que as políticas e programas de assistência social visam, 

dentre outras questões, atender  às necessidades básicas, proporcionando o 

acesso a direitos sociais, à medida que se fazem necessários à população que 

se encontra em situação de vulnerabilidade social. 

No entanto, a ampliação da Política de Assistência Social apresenta-se 

focalizada e seletiva, uma vez que está inserida no contexto do neoliberalismo, 

revelando aspectos contraditórios, como a burocratização das ações, a 

precarização das condições de trabalho, dentre outras questões que envolvem 

interesses diferenciados que desafiam a garantia dos direitos sociais. 

(RAICHELIS, 2010). No caso deste estudo foram revelados alguns entraves 

referentes ao acesso a essa política, conforme o seguinte depoimento: 

O que é que acontece muito nesses casos? É que a nossa Rede, ela 
é uma Rede de assistência “furada”. A gente encaminha para os 
locais, mas existe a questão da demanda. É um número muito grande 
de pessoas para uma quantidade x de vagas. Nem todos vão ter 
acesso aquilo ali porque tem perfis de atendimento e nem todos estão 
enquadrados naquele perfil. Aí vai criando, você vai criando um 
entrave nessa questão da assistência, não só da assistência, mas da 
saúde, a educação. (F3LA) 
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Tabela 14. Direito a programa de proteção 
 

Programa de 
proteção 

A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

Sim        x 1 

Sim, mas existem 
falhas. 

   x     1 

Sim, mas não 
está sendo 
executado 

     x x  2 

É algo que fica a 
desejar. 

    x    1 

Não x x x      3 

Total         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas 

 

Ao questionar a respeito dos programas de proteção voltados para os 

adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio 

aberto, as respostas estiveram concentradas na dificuldade que existe para 

essa garantia. Uma das entrevistadas afirmou a garantia desse acesso. Outra 

disse que sim, mas acrescentou que existem falhas para que o adolescente 

tenha essa garantia. Duas profissionais citaram que existe o Programa de 

Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAM, mas 

ressaltaram que ainda é um projeto, não funcionando na proteção desses 

jovens. Três profissionais, que representaram a totalidade em Aracaju, 

ressaltaram que não existe nenhum programa voltado para a proteção desses 

jovens. E o depoimento da F2LA destaca que essa garantia revela entraves. 

Nesse sentido, cabe aos profissionais que lidam com o 

acompanhamento aos adolescentes em cumprimento de medida em meio 

aberto, articular os serviços que melhor atendam às demandas desses jovens. 

No entanto, nesse caso revela-se um grande impasse no que se refere à 

demanda de adolescentes ameaçados, uma vez que se encontra dificuldade 

com relação aos encaminhamentos a fazer. 

A família ameaçada, o adolescente ameaçado e a gente fez a 
articulação com várias instituições e que foi difícil garantir a proteção 
dessa família e está sendo hoje em dia também, porque não tem 
lugar pra essa família ficar, não existe um abrigo pra essa família 
ficar. Então, fica também, vamos dizer assim, desprotegido. (F2LA) 
 
...se caso um adolescente for ameaçado, o que mais próximo que a 
gente pode fazer é sugerir à família que encaminhe ele para o interior 
ou pra uma outra residência de parentes. Procura os parentes mais 
próximos como primeira opção. Quando realmente estão esgotadas 
essas opções aí a gente encaminha via conselho tutelar para os 
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abrigos. Só que assim, porque que é outro entrave? Porque não 

existe um programa específico mesmo. O que se está, pelo que eu 

estou sabendo é que está sendo criado um programa que é o 
chamado PPCAM, que é o programa de proteção à adolescentes. E 
nesse programa... aí é que vai ser criado uma unidade específica. 
Dizem que é baseado no mesmo ideal daquele Provita, daquele 
programa do Provita que é de apoio a testemunhas. De proteção a 
testemunhas. Dizem que é baseado nisso aí também, só que até 
agora não saiu do papel. (F3LA) 
 

Em consequência aos desafios a serem enfrentados no atendimento a 

adolescentes que estão em cumprimento de medida em meio aberto, o 

exercício profissional do assistente social está inserido em uma realidade que 

revela precariedade. No entanto, tal contexto não deve ser impedimento para o 

desenvolvimento das ações, pois “Nessa perspectiva, a realidade torna-se o 

obstáculo, vista como o que impossibilita o trabalho.” (IAMAMOTO, 2011, p. 

162) (grifos da autora). 

Nesse sentido, o serviço social realiza ações no sentido de garantir a 

promoção social desses jovens. Essas atividades se desenvolvem na tentativa 

de que os jovens alcancem sua autonomia. Trabalham eixos que proporcionem 

melhorias para esses adolescentes, como saúde, escolarização, 

profissionalização, bem como a socialização desses sujeitos; desenvolve 

atendimento individual, atendimento às famílias, encaminhamentos à rede 

socioassistencial, bem como a demandas específicas.  

No que se refere à busca pela autonomia dos adolescentes, é 

importante relatar que uma das profissionais entrevistadas afirmou que as 

limitações acontecem na própria instituição, onde vários profissionais não 

reconhecem que esses jovens são sujeitos de direito. 

Então assim, a gente todo dia vê todos esses direitos violados. Então 
a gente tenta fazer com que esse adolescente reconheça... não é 
porque ele praticou um ato infracional que ele não tem direito. Tem 
sim. Então a gente tenta trabalhar isso com eles também e com a 
família também. (F1LA) 
 

Dessa forma, a busca pela garantia da promoção social dos 

adolescentes em cumprimento de medida em meio aberto acontece através de 

articulação com as instituições, garantia da autonomia dos sujeitos, 

atendimentos individuais, grupais e com as famílias. 

Alguns impasses relacionados ao exercício profissional do assistente 

social foram revelados durante a pesquisa. Questões relacionadas à inserção e 

acompanhamento escolar; à profissionalização dos adolescentes; à seleção 
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dos locais para onde os adolescentes serão encaminhados para cumprir PSC; 

dentre outros. 

Acerca da inserção e acompanhamento escolar, é possível observar 

que são condições exigidas pela própria medida socioeducativa, mas que, por 

vezes, revelam limitações aos profissionais, quando na tentativa de garanti-las. 

Um dos motivos refere-se ao fato de o adolescente estar envolvido com a 

prática do ato infracional, dificultando sua aceitação no ambiente escolar. 

Percebeu-se, em alguns depoimentos, a existência de parcerias com algumas 

instituições no intuito de incentivo à educação e profissionalização desses 

jovens por meio do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem 

Urbano. No entanto, ressalta-se que existe a necessidade de pertencer a 

determinado perfil para que possa ser inserido. 

Segundo as assistentes sociais entrevistadas, é possível verificar que 

muitos adolescentes já tinham acesso à escola antes mesmo do envolvimento 

com o ato infracional. O fato de estarem cumprindo medida socioeducativa é o 

que, na maioria dos casos, distancia o acesso a esse direito pela questão do 

preconceito da sociedade e negação por parte da escola. Existem, no entanto, 

alguns casos de jovens que não estavam estudando devido à distância entre a 

escola e os locais em que residem, dificultando esse acesso, ainda mais 

quando levado em consideração que alguns dos jovens trabalham e tem o 

período noturno como única opção para estudar. 

As respostas dos profissionais diante dessa demanda podem ser 

evidenciadas nas seguintes falas: 

O Estatuto garante isso, independente de qualquer outra situação, ele 
garante que ele esteja na escola, mas a escola não queria aceitar 
porque não tinha um dado real, não tinha um documento que 
dissesse qual era a idade desse adolescente. Então a gente teve que 
recorrer ao Distrito de educação. Eu fui pessoalmente ao distrito de 
educação pra poder conseguir uma autorização. (F1LA) 
 
A inserção no primeiro momento, a gente pede que os familiares, que 
eles matriculem, até para criar um senso mesmo de responsabilidade 
no próprio adolescente que tem que buscar os meios pra poder 
buscar sua autonomia. Em último, realmente, a gente entra, como 
medida. Aí no caso quando acontece, quando se percebe que a 
escola não quer aceitar por motivo de discriminação. Aí a gente usa o 
poder judicial, seria um mandato, exigir que os juízes façam a 
expedição de uma autorização assinada por ele pra que ele possa ser 
matriculado naquela escola, por exemplo. (F3LA) 
 
A gente orienta a família para fazer a inserção escolar. Quando eles 
têm dificuldade a gente acaba intervindo, tendo que acionar alguns 
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órgãos para que aquela matrícula seja feita. O acompanhamento 
escolar não, porque aí a gente deixa bem claro à família que é papel 
deles. (A2) 
 

No que se refere à seleção dos locais para encaminhar os 

adolescentes que irão cumprir medida socioeducativa, foi possível verificar que 

os profissionais buscam, no primeiro atendimento, traçar o perfil dos 

adolescentes, questionando os interesses e aptidões, muito embora revelem 

que as instituições nem sempre aceitam recebê-los, revelando preconceito em 

relação ao adolescente que comete ato infracional. Outro fator levado em 

consideração diz respeito à distância entre os locais e a residência desses 

jovens, pois são fatores que contribuem para que a medida seja cumprida. 

Nesse sentido, nota-se que a escolha dos locais onde os adolescentes 

irão cumprir a PSC acontece de acordo com os espaços que compõem uma 

lista de instituições. Essas estão articuladas aos núcleos de atendimento ao 

adolescente que está em cumprimento de medida em meio aberto. Nessa lista 

são observadas algumas questões: perfil do adolescente, distância entre a 

instituição e o local que o jovem reside, interesse do adolescente e aceitação 

por parte da instituição. 

Diante dos relatos expostos até então, chama atenção o preconceito 

que a sociedade tem com relação ao adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa. Quando foi questionado a respeito da discriminação sofrida 

pelos adolescentes no cumprimento da medida, as respostas estiveram 

concentradas no fato de esses jovens terem cometido ato infracional. 

A discriminação deles se dá realmente pela questão da prática do ato 
em si. A gente verifica mais realmente por conta dessa questão. 
(F1LA) 
 
Olha, só por ele estar na “LA” aqui, eles são discriminados. (F2LA) 
 
A discriminação geralmente é por conta dessa questão do ato; a 
questão do uso de drogas. (F2PSC) 
 
...a realidade deles é totalmente voltada à discriminação. Já se olha o 
adolescente autor do ato infracional, a partir do momento que ele 
entra na instituição. Nem todos os profissionais estão preparados 
para estar recebendo esse público. (A1) 
 

Nesse sentido, a ação do serviço social busca o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, a fim de amenizar a discriminação existente. 

Essas respostas acontecem por meio de realização de grupos, visitas 
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domiciliares, articulação com outras instituições que oferecem serviços aos 

adolescentes, dentre outras atividades. 

O trabalho de fortalecimento dos vínculos é aquilo que a gente faz 
através dos atendimentos. Os atendimentos que a gente faz. A gente 
garante nas atividades, apresentar mesmo o que é que é mesmo o 
adolescente, a família, acessar aquele serviço. (A1) 
 
Sim, a gente faz as reuniões com as famílias e com os adolescentes. 
Agora em relação à comunidade, isso está em falta. A gente 
encaminha para os grupos de fortalecimento de vínculos nos CRAS, 
que é quem está na comunidade. (A3) 
 

Aproveitando as questões explicitadas, parte-se para o questionamento 

feito acerca da avaliação do atendimento ao adolescente que cumpre medida 

socioeducativa em meio aberto por parte das assistentes sociais entrevistadas. 

 

Tabela 15. Avaliação dos profissionais a respeito do atendimento a 
adolescentes que cumprem medida em meio aberto 

 

Avaliação 
do 
atendimento 

A1 A2 A3 F1LA F2LA F3LA F1PSC F2PSC Total 

Ótimo          

Bom       x  1 

Regular x x x  x x  x 6 

Ruim    x     1 

Péssimo         8 

Fonte: Pesquisadora com base nos dados das entrevistas 

 

Verificou-se que os serviços desenvolvidos apresentam aspectos 

positivos, mas também revelam questões desafiadoras para os profissionais 

que lidam com a limitação das políticas, diante de uma grande demanda 

desses jovens. Requerem, então, iniciativas mais concretas com relação ao 

que está previsto nas legislações sobre a infância e juventude. 

Verificou-se que a maioria das assistentes sociais entrevistadas 

considerou o atendimento a adolescentes que cumprem medida em meio 

aberto como regular. Apenas uma delas afirmou que esse atendimento é bom e 

outra entrevistada o considerou ruim. 

As respostas evidenciadas na Tabela 15 se devem a algumas 

questões, dentre elas: Não se tem nada de atrativo no cumprimento da medida; 

a falta de profissionalização para adolescentes menores de 16 anos; falta de 

locais para encaminhar os adolescentes; grande demanda; e a condição 
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estrutural dos núcleos. Além disso, algumas falas revelam impasses na 

prestação de serviços aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa 

em meio aberto. 

Atualmente está regular. É necessário fazer algumas mudanças e 
estar se observando, justamente por conta disso, porque enquanto 
categoria profissional, cada categoria ela está dentro dos seus limites. 
Você está fazendo o que pode. Não é o ideal, o ideal seria uma 
estrutura adequada para você fazer um atendimento. Aqui é uma sala 
de atendimento, é uma sala pra fazer acolhida, é uma sala pra você 
fazer grupos.  (F3LA) 
 
Eu acho que bom, porque eu acho que a estrutura física deixa muito 
a desejar, a falta de recursos humanos, recursos materiais, mas eu 
noto que o envolvimento, a questão dos profissionais dessa área é 
uma coisa que me impressiona, porque são pessoas realmente 

dedicadas que gostam muito do que fazem, que estão dispostos 

realmente a querer mudar a vida desses adolescentes. (F1PSC)  
 
Regular. Assim, eu acho que deixa muito a desejar. Tem muito 
adolescente, o número só aumenta, a violência só aumenta e eu acho 
que ainda falta muito pra gente...eu não digo assim a PSC, porque 
quando a gente fala meio aberto tá incluído a LA e a PSC. (F2PSC) 
 
Eu considero regular, porque, assim, o nosso município cresceu. 
Com isso, a violência, com isso a grande demanda de adolescentes 
que estão nessa situação, em conflito com a lei. E para a gente aqui 
que funciona como CREAS temático, por exemplo, a gente acaba 
abarcando a demanda toda do município, certo? Então, a gente tem 
aqui uma equipe reduzida de profissional. É uma equipe que se 
empenha, porém é uma equipe que não tem todas as condições 
necessárias para que se execute, se garanta a esses jovens às vezes 
um atendimento tão qualificado no que ele merece, no que ele tem 
que receber. (A1) 
 

A contribuição das falas possibilitou a compreensão a respeito das 

respostas do serviço social às demandas de adolescentes que cumprem 

medida socioeducativa em meio aberto. Visualizam-se as dificuldades 

presentes na realização dessas ações, porém não se pode atribuir as 

limitações como recorrentes da atuação profissional. Deve-se considerar o 

contexto político, social e econômico, reconhecendo que a ação socioeducativa 

acontece em processos contraditórios. 

Se alguns depoimentos revelam a negação dos direitos sociais dos 

adolescentes, em outros é possível verificar informações sobre o exercício 

profissional do assistente social e sua articulação com as demais categorias. 

Teixeira e Braz (2009) afirmam que as próprias atividades desenvolvidas pelo 

profissional revelam a constituição a um projeto (individual ou coletivo), uma 

vez que envolvem interesses que são movidos por necessidades. 
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Nesse sentido, percebeu-se que as atividades desenvolvidas junto aos 

adolescentes apontam para uma busca por melhorias nas condições de vida 

desses sujeitos e de seus familiares. Essas atividades caminham no sentido da 

luta pela garantia de direitos sociais e ao enfrentamento de um projeto que 

incentiva o desenvolvimento privatista. Reconhece-se, então, a necessidade da 

ampliação dos serviços públicos, bem como de investimentos na área da 

infância e juventude e reconhecimento dos profissionais que lidam com um 

público discriminado por grande parte da sociedade. 

Ressalta-se que esse estudo não considerou necessário traçar o perfil 

dos adolescentes que são atendidos nos locais pesquisados, uma vez que o 

foco está na garantia dos direitos de adolescentes que cumprem medida em 

meio aberto, tomando como análise a luta do serviço social para o acesso a 

esses serviços. Vê-se, então, que a intenção aqui não é apontar as ações 

limitadas ao exercício da profissão, mas revelar o exercício profissional do 

assistente social junto a adolescentes que cumprem medida em meio aberto, a 

fim de ampliar o debate sobre essa realidade. Para isso, foram feitas algumas 

considerações sobre a ação socioeducativa como forma de refletir a atuação 

do assistente social. 

 

3.5 O exercício profissional do assistente social e ação socioeducativa: 

Algumas reflexões 

Analisar a profissão frente à demanda relacionada à infância e 

juventude leva a uma reflexão acerca dos desafios inseridos nessa dinâmica. 

Se restringir, então, esse público àqueles que possuem envolvimento com a 

prática de ato infracional, caminhar-se-á por uma estrada cada vez mais 

estreita, onde o assistente social tem aí uma árdua tarefa que além de lidar 

com a fragilidade das políticas públicas, passa a aliar outro fator: jovens que 

sofrem preconceito por parte da maioria da sociedade. 

Nesse processo surgem diversos discursos, no que se refere ao 

profissional do Serviço Social como aquele que apoia essas práticas, uma vez 

que não incentivam para que esses jovens recebam o tratamento dado aos 

adultos. 
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Diante da realidade pesquisada é possível observar que esse contexto 

reflete dificuldades no exercício profissional do assistente social, que muitas 

vezes utiliza-se de estratégias para alcançar os objetivos propostos para cada 

ação. Em relação às atividades realizadas por profissionais que acompanham 

adolescentes que cumprem a medida socioeducativa em meio aberto, observa-

se um esforço para que os objetivos propostos na medida sejam alcançados, 

conforme algumas falas evidenciadas. 

Na busca por atender os direitos previstos no ECA e no SINASE, 

observa-se, nas falas abaixo, a utilização do atendimento individual como meio 

de responder a algumas demandas. 

...o serviço social tem os dias de atendimentos individuais, tem o 
dia das visitas. Tem os dias que pais... realmente a questão da 
autorização interna que é a questão de relatórios, de ouvi-los e de 
forma específica que nós temos na nossa atuação como a questão do 
eixo da profissionalização e cidadania. (F2LA) 
 
Nós trabalhamos no atendimento individual. Esse atendimento 
individual é através de uma ficha que contempla a questão da 
identificação, documentos, a questão familiar, saber como são os 
vínculos familiares, saber quem é esse adolescente, quem é a família 
que está por trás desse adolescente. É, saber um pouco mais sobre 
as condições financeiras, condições estruturais da residência, as 
questões escolares, a questão mesmo da própria rede sócio 
assistencial, se é beneficiário de algum tipo de benefício da área de 
assistência social, a maioria são do bolsa família, possuem benefício 
do bolsa família. Outro ponto que nós trabalhamos é a questão do 
próprio ato infracional mesmo. A gente pergunta para ele até como 
uma forma de refletir e tentar saber como chegou a esse ponto, o que 
é que levou ele fazer aquilo ali? E a parte também leva ele a reflexão, 
o que é que ele espera a partir de agora? O que é que ele precisa 
mudar, em que ponto ele precisa mudar? (F3LA) 
 
 

É interessante ressaltar a utilização do Plano Individual de Atendimento 

– PIA, preconizado pelo SINASE, como suporte para o atendimento inicial do 

adolescente, em outra fala, quando diz: 

 
Nós temos atendimento igual às outras categorias, que são os PIA’s, 
atendimento inicial, familiar e a construção do PIA. Quando é 
identificado alguma demanda do serviço social, marca e a gente 
atende. Se ficou alguma dúvida, a gente faz uma visita, para 
identificar algo melhor e aí a gente faz os encaminhamentos 
necessários. É desse jeito que a gente age aqui. (F1PSC) 
 

O acolhimento, momento em que o adolescente tem o primeiro contato 

com a equipe, é fundamental para a continuidade da medida socioeducativa. É 

nesse espaço de acolhida que são explicadas as condições a serem cumpridas 
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pelo adolescente, bem como todo o processo enquanto o jovem estiver em 

conflito com a lei, conforme o ECA. Esse aspecto é, principalmente, colocado 

na fala a seguir: 

 
A gente faz o acolhimento que é para explicar para o adolescente o 
que significa esse serviço, dizer que ele não vem aqui só para 
cumprir. “Eu vou pagar umas horas”. Não. Você assumiu uma medida 
socioeducativa que estabelece milhões de outros compromissos. A 
gente faz entrevista inicial, onde a gente faz entrevista individual com 
o adolescente pra tentar estabelecer com eles metas, pra tentar 
entender quais são as perspectivas dele de futuro e como é que a 
gente pode casar ações nesse sentido, lógico que fazendo sempre 
uma avaliação do que cunho de nossa profissão social. Acionar as 
instituições, fazer visita domiciliar para saber qual é a demanda da 
família para que possa acionar os equipamentos daquela 
comunidade, porque são eles que tem que estar dando resolutividade 
para aquela demanda, a gente tem que acionar a comunidade. Tem 
os relatórios técnicos que a gente faz. O acompanhamento mesmo, a 
visita institucional. A gente tem que trabalhar com a resignificação do 
ato infracional. (A2) 

 

É interessante observar que o desenvolvimento das ações parte do 

atendimento inicial, ou seja, momento em que serão coletados dados 

fundamentais para o acompanhamento no cumprimento da medida 

socioeducativa. Para isso, as ações contam com uma rede socioassistencial, 

de forma que garantam os serviços demandados na medida em que os jovens 

são encaminhados.  

Nesse contexto, o poder público deve investir em parcerias com outras 

instituições, bem como com a própria comunidade, buscando iniciativas que 

superem a desigualdade social, de forma que ofereça serviços de qualidade 

para crianças e adolescentes (CARVALHO, 2002). Ressalta-se, ainda, a 

importância de conhecer as especificidades de cada realidade, para, então, 

iniciar tais ações. 

Além dos encaminhamentos realizados e os possíveis serviços a partir 

do atendimento inicial, verificou-se que são realizadas ações que buscam 

socializar as informações referentes aos direitos e deveres dos adolescentes. A 

fim de dar conta dessas questões, Iamamoto (2011, p.63) afirma que o 

assistente social: 

Depende de recursos previstos nos programas e projetos da 
instituição que o requisita e o contrata, por meio dos quais é exercido 
o trabalho especializado. Em outros termos, parte dos meios ou 
recursos materiais, financeiros e organizacionais necessários ao 
exercício desse trabalho são fornecidos pelas entidades 
empregadoras.  
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As atividades desenvolvidas revelam, ainda, uma ação coletiva, onde 

cada profissional atua conforme sua especialidade, contribuindo para a 

realização do trabalho. A partir dos argumentos das entrevistadas, podem-se 

indicar limitações quanto ao exercício profissional do assistente social junto a 

adolescente que cumprem medida em meio aberto. 

Uma das limitações observadas esteve relacionada ao trabalho a ser 

desenvolvido junto às famílias, de forma que se consiga responder às 

demandas nesse contexto, conforme evidenciada na seguinte entrevista. 

A questão de atender a necessidade da família, o desafio é de você 
concretizar realmente a necessidade dessa família. Concretizar, 
em que sentido? Acho que o desafio é da gente estar concretizando 
esse fluxo, estar vendo que o adolescente vai realmente ter um êxito 
na medida. Que possa estar realmente acompanhando os 
adolescentes da forma mais satisfatória que é a quantidade do 
número de equipes (...) que o próprio SINASE ele tá prevendo, a 
cartilha do SINASE prevê. Se você pegar o SINASE ele vai estar 
vendo no máximo de vinte por cada profissional que seria o máximo. 
Nós atendemos quase o dobro (...) Nós não temos mais agenda. 
Nossa agenda está lá pra junho. Estamos no mês de abril e só vamos 
ter vaga lá pra junho. Quer dizer, o adolescente que vai vim hoje pra 
acolhida só vai vim pra junho? Então você já perdeu assim muito 
tempo. São seis meses, então tem que ser seis meses intenso de 
acompanhamento. A gente só faz uma visita no máximo porque a 
gente não consegue fazer mais. (F2LA) 
 

Outro aspecto revelado nas entrevistas diz respeito à estrutura do 

próprio sistema de atendimento a adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa, que também tem relação com a ofensiva neoliberal quando se 

atenta para as condições de trabalho. 

 
A questão da estrutura física, a falta de recursos, olha aqui como é 
que está essa mesa! Aqui era pra ter ar condicionado, não tem. 
Outras salas, salas de atendimento. É a questão de não ter algum 
serviço, eu acho que deveria ter, voltado para isso. Isso acaba 
afetando o serviço social, porque é como se fosse um emplacamento 
do trabalho. Eu estou aqui, eu vejo até aqui, mas depois daqui não 
sei. Perco completamente o contato com ele, não sei como é que 
ficou. Se ele vier pra PSC a gente sabe, mas se ele tiver em outra 
medida a gente não sabe (...) A falta de capacitação. A gente veio 
aqui...depois que o SINASE virou lei, a gente teve que começar o PIA 
(...)Nós que criamos o nosso PIA do jeito que a gente achava, com a 
contribuição de todos, pegando a lei, vendo o que é que a gente 
entendia, o que é que a gente acha que tinha que ter e nós fomos 
fazendo do nosso jeito e eu acho que não era para ter sido assim. Eu 
acho que era para ter vindo uma pessoa que já tivesse experiência na 
área, que já soubesse, que informasse: ‘olha, tem que ser mais ou 
menos assim, isso é isso!’ Assim, um acompanhamento melhor, mas 
aí a gente vai indo assim, fazendo do jeito que a gente acha, se sofrer 
alguma pressão a gente vai se adequando, porque não era do jeito 
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que tava e aí a gente vai conseguindo, mas as dificuldades são as 
dificuldades enfrentadas de um modo geral. A falta de recursos para 
essa área que não tem, não sei o que é isso! (risos) Não tem 
concurso voltado para isso, para questão das medidas, nem para 
nenhuma outra coisa. Está todo mundo parado aqui em Fortaleza. 
Não sei como é que está lá (em Aracaju), mas aqui é bem 
complicado. A questão da terceirização, um dia você está, outro dia 
você não está. (F1PSC) 
 

O grande número de adolescentes em cumprimento de medida em 

meio aberto foi um dos fatores apresentados como desafio, uma vez que 

existem poucos profissionais que têm, ainda, que atender a prazos estipulados 

pela área da justiça, conforme se observa na fala seguinte: 

 
É você atender muitas famílias, muitos adolescentes e aí quando 
se trabalha com a justiça, se trabalha com prazos. Aí você constrói o 
PIA, constrói um relatório e não consegue sequer parar para fazer a 
avaliação do PIA porque é muito menino. (A2) 

 

Dessa forma, as limitações apresentadas não são evidenciadas como 

um ponto a refletir a luta dos profissionais. “O desafio é captar os núcleos de 

contestação e resistência, as formas de imaginação e invenção do cotidiano, 

de defesa da vida e da dignidade do trabalhador” (IAMAMOTO, 2011, p. 142). 

Na fala de uma das profissionais ficou evidente a questão da 

terceirização. São condições de trabalho que, conforme discutido 

anteriormente, apresentam novas exigências aos assistentes sociais. No 

contexto da realidade pesquisada aqui, acrescenta-se um público bastante 

discriminado pela sociedade e, consequentemente, negligenciado pelas 

políticas públicas. Carvalho (2002, p.44) ressalta que “A desarticulação entre 

as diversas políticas sociais e entre as políticas setoriais no campo da 

assistência social e da política de segmento da criança e do adolescente 

debilita a área de diversas maneiras”. 

Isso pode ser comprovado quando a maioria das entrevistadas relatou, 

por exemplo, sobre a questão da saúde como um problema para a sociedade 

em geral. Se as políticas surgem em um contexto neoliberal, reflete interesses 

desse sistema que, por sua vez não está focado na garantia dos direitos 

sociais de forma efetiva, como se pode analisar na fala de uma das 

entrevistadas: 

Enquanto Serviço Social que a gente vai estar enfrentando aí, a gente 
vai estar tentando garantir os direitos.Nunca se vai ter realmente os 
direitos garantidos para a população porque a gente sabe que é uma 
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massa de manobra política! Tem que deixar faltar porque em alguns 
momentos eu vou precisar dessa carência para poder se utilizar e 
assim eu conquistar aquilo que eu quero para mim, mas também pela 
própria possibilidade dos adolescentes serem esclarecidos em sala 
de aula. (F2LA) 
 

Como, então, buscar uma promoção efetiva dos adolescentes que 

estão em cumprimento de medida socioeducativa? Como amenizar a 

desigualdade social? Como reforçar o discurso de que os adolescentes não 

têm um futuro determinado?  

A verdade é que todas essas questões permeiam o cotidiano do 

exercício profissional do assistente social, que, por vezes, desqualifica algumas 

ações desenvolvidas. Os profissionais têm encontrado dificuldade em encontrar 

apoio na rede socioassistencial a qual revela precariedade na prestação de 

serviços. Tal contexto é resultado de uma sociedade capitalista que tem 

ocasionado o estímulo a ações individualistas. 

No entanto, observa-se que as ações desenvolvidas pelas 

entrevistadas estão articuladas aos parâmetros para a atuação do assistente 

social com a Política de Assistência Social, ou seja, são orientadas tanto pelo 

Código de Ética Profissional como pela Lei de Regulamentação da Profissão. 

Nesse sentido, busca por meio de atendimentos individuais, grupais e com as 

famílias, formas de garantir o acesso aos direitos sociais demandados por 

esses jovens. 

Não adianta falar em garantia de direitos sociais por parte dos 

profissionais, quando a própria rede já dificulta esse acesso. Dificultam, ainda, 

as condições e relações de trabalho, por meio de vínculos fragilizados, baixos 

salários e ainda uma sobrecarga para os profissionais. É evidente que o que se 

precisa é de uma ampliação das políticas públicas e investimento nos serviços 

prestados à população, e isso envolve, também, garantir melhores condições 

de trabalho para o âmbito social, que tem se revelado tão esquecido por parte 

do governo. 

Tudo isso contribui para que a medida socioeducativa não tenha um 

efeito previsto na vida do adolescente. No caso deste estudo, o assistente 

social encontra, ainda, outros desafios: 

É a questão mesmo da nossa própria rede sócio assistencial que 
não nos garante esse fortalecimento, a questão estrutural, a 
questão do relacionamento entre os profissionais, o entendimento 
que eles têm acerca do que é o papel do profissional do serviço 
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social. Às vezes existe um pouco de confusão do nosso trabalho. 
Muita gente acha que às vezes é um trabalho um pouco mais 
burocrático. Realmente a gente trabalha com uma certa burocracia, 
mas também existe o outro lado do serviço social que é de 
atendimento que abrange a mediação, que abrange a escuta, nós 
fazemos quer queira ou não uma escuta. (F3LA) 
 
O adolescente em conflito com a lei é esquecido, infelizmente. A 
sociedade discrimina, os governantes vão para o mesmo lado e a 
gente fica aqui nessa condição, nesse desafio diário que é garantir 
todos os direitos. (A1) 

 

É importante ressaltar que o exercício profissional do assistente social 

junto a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa não pode ser 

vislumbrado como um meio de ultrapassar toda a negação dos direitos sociais, 

muito menos pode ser visto sob a ótica do conformismo, onde é impassível de 

mudanças. 

Esse cenário revela aspectos inovadores a serem alcançados. Estes, 

por sua vez, dependem de questões particulares, bem como de questões mais 

gerais acerca de políticas voltadas para a infância e juventude e a respeito dos 

profissionais que lidam com essas políticas, dentre eles o assistente social. 

Trata-se de buscar melhorias por meio, também, do fortalecimento do 

projeto ético político do serviço social, avançando na luta pela ampliação da 

cidadania. 

Reafirma-se, portanto, o desafio de tornar os espaços de trabalho do 
assistente social, espaços de fato públicos, alargando os canais de 
interferência da população na coisa pública, permitindo maior 
controle, por parte da sociedade, nas decisões que lhes dizem 
respeito. Isso é viabilizado pela socialização de informações; 
ampliação do conhecimento de direitos e interesses em jogo; acesso 
às regras que conduzem a negociação dos interesses atribuindo-lhes 
transparência; abertura e/ou alargamento de canais que permitam o 
acompanhamento da implementação das decisões por parte da 
coletividade; ampliação de fóruns de debate e de representação etc. 
(IAMAMOTO, 2011, p.143). 
 

Assim, percebe-se o assistente social em uma posição estratégica, por 

lidar com políticas sociais, tanto na execução, quanto na gestão das mesmas. 

Isso facilita a tomada de decisões que visem à instauração de práticas que 

garantam o acesso por meio de esclarecimento de direitos e dos meios para 

exercê-los. 

No caso específico de adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto, o exercício profissional do assistente social lida 

com o acompanhamento dos jovens e de suas famílias, tendo, muitas vezes, 
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que estender o acompanhamento para o cotidiano desses sujeitos. Para isso, 

são realizadas visitas domiciliares, no intuito de conhecer aquela realidade e 

procurar melhorias com relação aos serviços oferecidos nesses locais, por 

exemplo, áreas de lazer, ambiente escolar, postos de saúde. 

Em relação às entrevistas realizadas, viu-se que as visitas domiciliares 

apresentam limitações, principalmente devido ao grande número de 

adolescentes a serem visitados por um pequeno número de profissionais, 

somado, ainda, ao curto tempo de cumprimento da medida. Mioto (2009a, 

p.492) afirma que “No contexto das entrevistas e das visitas domiciliares, a 

observação é instrumento indispensável, como fonte de dados e indícios sobre 

a realidade social.” Sendo, assim, cabe ao profissional atentar para essas 

questões, a fim de não apenas verificar a realidade que lhe for apresentada, 

mas observar aspectos mais profundos que nem sempre são revelados em um 

primeiro olhar. Nos dados coletados, observa-se os limites e possibilidades na 

execução dessas ações. 

Nas falas dos profissionais ficou evidenciada a dificuldade com relação 

à realização de visitas domiciliares, sendo priorizados os casos que revelam 

maior necessidade de acompanhamento por parte da equipe. 

São priorizados aqueles adolescentes mais necessitados. O ideal 
era que tivesse mais visitas, mas infelizmente alguns são menos 
visitados,porque a gente visita aqueles que mais precisam. (F1LA) 
 

Diante das limitações da estrutura de atendimento aos adolescentes, 

observa-se o esforço dos profissionais em atender a essas demandas.  

 
Tem um dia específico para a visita. Teve um tempo na semana que 
a gente estava fazendo assim, uma agenda. A gente fazia uma visita 
na semana. Na outra semana a gente fazia duas visitas, dois dias de 
visita por semana. E a gente tenta pegar o roteiro de um bairro. 
Então, dois bairros próximos para aproveitar a rota e o tempo 
disponível do carro. (F2LA) 
 

Com relação ao número de visitas realizadas, verificou-se, em algumas 

falas, que geralmente só é feita uma visita domiciliar a cada adolescente, pois a 

grande demanda e o pouco número de profissionais impossibilitam que haja 

maior acompanhamento. 

 
É outra coisa que faz parte, algo inerente do serviço social, as visitas 
domiciliares nós realizamos. O ideal seria você fazer mais de duas 
vezes. Se possível a cada mês você pudesse fazer um 
acompanhamento mesmo, só que no real a gente faz, se possível 
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uma visita. A maioria das visitas são mais para acompanhamento, 
para realização do relatório, normalmente é mais de liberação ou 
algum problema que está acontecendo também. São os 
circunstanciais ou outra demanda que precisa fazer um estudo de 
caso e a gente precisa de dados de visita domiciliar ou fazer uma 
convocatória. A gente também precisa fazer, conversar, saber o que 
é que está acontecendo, porque que ele não está comparecendo. A 
gente também realiza esse tipo de visita. (F3LA) 
 
São. Uma vez, cada adolescente. Quando dá, viu? Não são todos 
que estão sendo visitados não, porque antes todos eram visitados, 
todos! Mas o que dá para gente fazer a gente faz. (F1PSC)  
 

A visita domiciliar foi, ainda, considerada como uma forma de 

aproximar-se da comunidade. 

 
Sim, com frequência não. São muitos adolescentes. Se eu digo a 
você que tem 25... tem outra colega que tem 25,  outra colega que 
tem 25...que moram em regiões distantes. O tempo que eu gasto 
para ir no Bugio

23
, eu não faço mais nada. Ou eu pego todos que 

estejam ali... e é difícil, até porque você não vai fazer uma visita 
domiciliar para olhar para a cara da pessoa. No mínimo vai sentar, 
conversar com a família. A visita domiciliar ela acaba mais sendo 
com o objetivo de você ir até a comunidade. Uma visita que você 
faça já leva a manhã inteira, porque você tem que sair visitando não 
só a casa do menino, mas as instituições que estão ali disponíveis.” 
(A2)        
 

É importante lembrar que o projeto ético político profissional do Serviço 

Social não tem uma visão unilateral, mas apresenta posições diferenciadas que 

podem revelar um direcionamento à emancipação, bem como a 

subalternização às classes dominantes (CARDOSO e LOPES, 2009). 

Ressalta-se que a negação das necessidades sociais como direito 

refletem aspectos do sistema neoliberal, onde se tem um incentivo à 

mercantilização desses direitos e, consequentemente, uma desestruturação 

das conquistas alcançadas pela classe trabalhadora, principalmente a partir da 

Constituição Federal de 1988. 

É nesse cenário que se observa o caráter da contradição existente no 

âmbito do exercício profissional do assistente social o qual está inserido em 

uma sociedade onde se percebe o avanço do capitalismo e, portanto, 

implicações em diversas áreas, dentre elas, a área social. 

Passa, então, a existir uma disputa entre projetos profissionais que, por 

sua vez, estão relacionados a projetos societários na defesa de questões 

específicas conforme interesses de sujeitos ou classes sociais. Nesse 
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processo, o projeto profissional do serviço social atenta para o 

desenvolvimento de propostas que viabilizem melhorias para a população e, no 

estudo em questão, para a realidade de adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa em meio aberto. 

No decorrer da pesquisa foi possível analisar que essa tentativa de 

viabilizar direitos acontece no dia-a-dia durante o cumprimento da medida e 

que revelam desafios, conforme a fala de uma das entrevistadas: 

É difícil, não é fácil! Até porque a gente vive locado aqui, a gente tem 
que fazer visita ao posto, visita à Regional. Então a gente vai 
trabalhando em cima das demandas, mas também realizando alguns 
eixos. (F2LA) 
 

O desenvolvimento dessas estratégias revela resistência a um projeto 

que nega a garantia de direitos sociais conquistados por meio de lutas. 

Fortalece, portanto, os setores comprometidos com transformações societárias 

que viabilizem igualdade, no que se refere ao acesso da população às suas 

necessidades. 

A esse papel transformador da sociedade, Mioto (2009b) diz que existe 

um cenário adverso, onde as ações estão organizadas para atender à classe 

dominante. Sendo assim, as ações socioeducativas no âmbito da assistência 

estão organizadas, a fim de divulgar as informações e refletir a relação 

existente entre profissionais e usuários. Essa reflexão possui, ainda, relação 

com o processo de autonomia dos usuários, pois “se desenvolve no percurso 

que o assistente social faz com os usuários para buscar respostas para as 

suas necessidades, imediatas ou não.” (MIOTO, 2009b, p. 503). 

Esse aspecto foi bastante destacado durante o processo de coleta de 

dados da presente pesquisa, pois diversas vezes as profissionais entrevistadas 

relataram que a promoção social do adolescente tinha relação com a busca 

pela autonomia desse sujeito. Embora seja discriminado por grande parte da 

sociedade e até mesmo por alguns profissionais das instituições, as assistentes 

sociais evidenciaram, em suas falas, que havia uma ação desenvolvida no 

sentido de fortalecer um projeto voltado para a democracia, cidadania e, 

consequentemente, para a garantia de direitos sociais. 

Para isso, Mioto (2009b) considera fundamental que o assistente social 

possua conhecimento tanto em relação ao público com o qual está lidando, 

bem como no que se refere ao espaço sócio-ocupacional. Nesse estudo, 
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averiguou-se que esse conhecimento se revela de forma positiva, tanto pelo 

domínio dos profissionais ao falarem a respeito do sistema socioeducativo e 

dos adolescentes que estão em cumprimento de medida em meio aberto, bem 

como pelo tempo em que esses profissionais atuam na instituição. 

Fica evidente que os desafios enfrentados pelo exercício profissional 

do assistente social possuem natureza técnica, mas também envolvem 

questões éticas. Para isso, buscar reforçar aos demais profissionais de outras 

categorias a importância das ações desenvolvidas pelo Serviço Social, bem 

como os meios para que essas atividades sejam desenvolvidas, tendo o 

cuidado de não ferir os princípios do Código de ética da profissão.  

O sistema socioeducativo apresenta-se, então, como um processo a 

ser assegurado de forma contínua, subsidiado por legislações específicas que 

no caso da adolescência em conflito com a lei são representadas pelo ECA e 

pelo SINASE, implementando, portanto, direitos que estão assegurados em lei 

e que o próprio avanço do capitalismo utiliza-se de estratégias para negá-los, 

fortalecendo o neoliberalismo por meio do incentivo à iniciativa privada. 

Os serviços públicos mostram-se cada vez mais de forma precária, 

conforme estratégias de retenção de gastos, em favorecimento dos grandes 

empresários que passam a investir em áreas em que a população possui mais 

necessidade. 

Nesse sentido, verifica-se que a luta pela garantia de direitos de 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto 

acontece no acompanhamento aos mesmos, que acontece no âmbito da 

Política de Assistência Social. O assistente social utiliza-se, portanto, de ações 

norteadas pelo parâmetro para sua atuação na assistência. Dentre as ações, 

cita-se o trabalho com as famílias, o encaminhamento à rede socioassistencial, 

o acolhimento, dentre outras. 

Os resultados da pesquisa apresentados aqui revelaram, destarte, que 

o processo de busca pela garantia dos direitos de adolescentes que cumprem 

medida socioeducativa em meio aberto é permeado por impasses sobre os 

quais os profissionais devem estar atentos, a fim de que não venham a 

fortalecer posições que dificultam e até mesmo barram a prestação de serviços 

previstos nas legislações. 
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Esperam-se avanços em relação à prática voltada para o acesso a 

bens e serviços por parte dos adolescentes, bem como de seus familiares. 

Por fim, cabe dizer que se considera importante refletir e aprofundar 

questões como essas que, muitas vezes, são bastante negligenciadas por 

parte das autoridades e da própria comunidade. Apesar de notar que os 

estudos a respeito da infância e juventude revelam um avanço, ainda há muito 

que pesquisar, pois a realidade apresenta-se em constante movimento, 

apontando para novos desafios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao pensar em discutir o exercício profissional do assistente social junto 

a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, 

pretendeu-se compreender essa ação sob a perspectiva da luta pela garantia 

dos direitos sociais desses jovens. Nesse sentido, a pesquisa contribui para 

uma reflexão acerca dos limites e possibilidades, revelando as respostas do 

serviço social frente aos desafios atuais. 

A ação socioeducativa constitui um grande desafio que percorre o 

contexto da infância e juventude. Se analisar a contextualização dessa 

realidade, observa-se que envolve uma disputa de projetos societários 

contrários, onde a luta pela garantia de direitos dos adolescentes se depara 

com o desenvolvimento do capitalismo sob a ofensiva neoliberal. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, notou-se que, ainda que se 

possa observar as transformações ocasionadas no processo histórico de 

crianças e adolescentes, quando se trata de adolescentes que cometeram ato 

infracional, vê-se que corresponde a sujeitos que vivenciam diversas situações 

de discriminação. Isso acontece tanto na comunidade em que o jovem reside, 

como em escolas, e até no próprio local em que cumpre a medida 

socioeducativa. 

Se por um lado o ECA e o SINASE apresentam-se como legislações 

que visam a garantia dos direitos de adolescentes, por outro, constata-se que a 

realidade mostra um cenário de violação de direitos. Nesse contexto, este 

estudo buscou refletir sobre a sociedade em que esse jovem vive, bem como 

as políticas voltadas para esse âmbito. 

Diante disso, o enfoque no exercício profissional do assistente social foi 

relevante para compreender quais são as ações desenvolvidas pelo Serviço 

Social frente às demandas desses jovens. Utilizando como meio a coleta de 

dados acerca dos direitos sociais acessados pelos adolescentes, os resultados 

subsidiaram o entendimento sobre as respostas dos profissionais. 

Ações, como atendimentos individuais, atendimentos grupais, visitas 

domiciliares, visita institucional, dentre outras atividades, expõem as 

estratégias utilizadas para enfrentar essa realidade. Sabe-se, entretanto, que o 

exercício profissional do assistente social não pode ser compreendido como 
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uma atividade que soluciona as questões necessárias a esses jovens. Também 

não deve ser considerada como uma ação repleta de limitações, pois à medida 

que a realidade apresenta-se como contraditória, revela-se em transformação, 

permitindo que as ações sejam efetuadas no sentido de buscar melhorias a 

esses jovens. 

A utilização da técnica da entrevista para a coleta de dados foi muito 

válida, pois proporcionou uma interação entre pesquisador e entrevistado, 

resultando em um diálogo em que os profissionais se colocaram por meio das 

falas. Isso proporcionou um desvelamento acerca do cotidiano relatado nas 

entrevistas, bem como por meio das expressões não ditas, mas perceptíveis 

pelas observações realizadas. 

A fundamentação teórica realizada nesse estudo proporcionou adentrar 

em questões acerca do exercício profissional, principalmente quando articulado 

aos impactos ocasionados pelas transformações no mundo do trabalho. Diante 

disso, foi possível perceber algumas questões, tais como: o pequeno número 

de profissionais para lidar com a imensa quantidade de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, a falta de estrutura 

para a realização dos atendimentos, a dificuldade na articulação entre as 

políticas sociais, dentre outros. 

Identifica-se o esforço do governo no sentido de criar programas nesse 

âmbito, bem como de distanciar-se das ações controladoras diante dos 

adolescentes. No entanto, se reconhece a necessidade de ampliar o olhar 

sobre essa realidade, que já vem marcada por um passado obscuro, quando se 

atenta à forma como esses jovens eram tratados. 

Na investigação desse estudo, aponta-se para a necessidade de 

buscar formas de ultrapassar os obstáculos referentes ao exercício profissional 

do assistente social junto a adolescentes que cumprem medida socioeducativa 

em meio aberto, em Fortaleza-CE e Aracaju-SE. A consolidação da garantia de 

direitos desses jovens só será possível quando se modificar o quadro de 

desigualdade social, favorecendo a proteção integral, por meio de conquistas 

que favoreçam os adolescentes. 

Acredita-se que as hipóteses que nortearam esta pesquisa são 

comprovadas quando os resultados revelam que as ações preconizadas pelo 

SINASE não acontecem em sua totalidade. Além disso, confirma-se que o 
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exercício profissional do assistente social utiliza-se de diversas ações para 

buscar a garantia dos direitos sociais dos adolescentes, dentre essas 

atividades, pode-se citar a articulação com outras políticas, atendimentos 

grupais e individuais, dentre outros. Ressaltam-se as palavras de Iamamoto, 

(2011, p. 141) quando o mesmo diz que 

A consolidação do projeto ético-político profissional que vem sendo 
construído requer remar na contracorrente, andar no contravento, 
alinhando forças que impulsionem mudanças na rota dos ventos e 
das marés na vida em sociedade. 
 

Enfim, considera-se que as reflexões sistematizadas nesta pesquisa 

não finalizam com a conclusão deste trabalho, mas apontam para novas 

questões que se apresentam quando analisado o exercício profissional do 

assistente social com adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa. Entende-se, então, a necessidade de avançar na ampliação 

das discussões a esse respeito e de ações que visem melhorias para esses 

jovens. 
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APÊNDICE A 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PROFISSIONAIS 
 
Pesquisa/Tema: “O trabalho do assistente social na luta pela garantia dos 
direitos de adolescentes em conflito com a lei”. 
Pesquisadora responsável: Iara Barbosa de Sousa 
Orientadora: Maria da Conceição Vasconcelos Gonçalves 
 

Venho por meio deste, solicitar a sua colaboração para a realização da 
pesquisa referente à luta pela garantia dos direitos sociais de adolescentes que 
cumprem medida socioeducativa em meio aberto, utilizando a técnica da 
entrevista para o fornecimento de algumas informações sobre o trabalho 
realizado. Ressalto que a participação no estudo não é obrigatória, ficando o 
profissional livre para participar ou desistir em qualquer fase da pesquisa. 
 

A pesquisa faz parte do estudo desenvolvido no Mestrado em Serviço 
Social da Universidade Federal de Sergipe – UFS. O objetivo central é 
investigar a relação entre o exercício profissional do assistente social e a luta 
pela garantia dos direitos de adolescentes em conflito com a lei. Será 
observado o exercício profissional junto aos adolescentes que cumprem 
medida socioeducativa em meio aberto em Fortaleza-CE, visando uma relação 
entre a realidade social e o que está previsto nos aparatos legais. 

Esse estudo tem, por meio de seu resultado, a pretensão de contribuir 
com as instituições que desenvolvem seu trabalho junto aos adolescentes que 
estão em conflito com a lei. Asseguro que as informações serão utilizadas 
exclusivamente para fins de pesquisa e que não serão identificados os 
adolescentes e técnicos, ficando apenas mencionados, sobre os técnicos, o 
tempo que atua na instituição, a idade, o sexo e com qual medida 
socioeducativa trabalha. 

Eu, Iara Barbosa de Sousa, responsável pela realização da pesquisa, 
asseguro que as informações desse estudo serão exclusivamente para fins da 
pesquisa. 

_____________________________________ 
Mestranda em Serviço Social – UFS 

 
Eu,__________________________________________, assistente social que 
atua, desde o ano ________, junto a adolescentes que cumprem a medida 
socioeducativa _____________________________________declaro que 
entendi os objetivos da pesquisa, aceitando contribuir com a realização do 
estudo. 
 Assinatura:_________________________________ Data: _______________ 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (NÚCLEOS DE LA) 

1. Nome:  

2. Idade:  

3.  Há quanto tempo trabalha na instituição?  

4. Este é o seu primeiro emprego?  

5. Quantos profissionais trabalham com os adolescentes que cumprem “LA” 

nessa instituição? 

Assistente Social (  )  Psicólogo (  )  Pedagogo (  )  Outros (  ) Quais?  

6. Quantos adolescentes estão cumprindo “LA” nesse núcleo?  

7. Assinale quais itens correspondem aos direitos garantidos e acessados 

pelos adolescentes que cumprem “LA”: 

(  ) Vida e saúde  
( ) Liberdade; opinião de expressão; crença; lazer; participação na vida 
comunitária e política.  
(  ) Direito ao respeito.  
(  )  Convivência com a família. 
(  ) Educação. 
( ) Adolescentes menores de 14 anos trabalham somente na condição de 
aprendiz. 
( ) Aos adolescentes maiores de 14 anos são assegurados os direitos 
trabalhistas e previdenciários. 
(  ) São assegurados políticas e programas de assistência social para quem 
necessitar. 
(   ) Programa de proteção. 
(   ) Nenhuma das opções.  
 
8. O Serviço Social busca a promoção social do adolescente que cumpre “LA” 
e de sua família? 

Sim (   ) De que forma?                           Não (   ) Porquê? 

9. São realizados inserção e acompanhamento escolar dos adolescentes? 

Sim (   )                                                   Não (   ) Porquê? 

10. O adolescente é levado à profissionalização e inserção no mercado de 
trabalho? 

Sim (   ) De que forma?                          Não (   ) Porquê? 

11. Os adolescentes sofrem (no cumprimento da medida) algum tipo de 
discriminação em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, 
orientação religiosa, política ou sexual, ou por associação ou pertencimento a 
qualquer minoria? 

Sim (   ) Qual?                                                   Não (   ) 
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12. Existe algum trabalho voltado para o fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários? 

Sim (   ) Qual?                                                  Não (   ) 

13. O índice de reincidência nesse núcleo é alto? 

Sim (   )                                                            Não (   ) 

14. Existem outras instituições que atuam no atendimento ao adolescente que 
cumpre “LA” 

Sim (   ) Quais?                                                Não (   ) 

15. Como você considera o atendimento ao adolescente que cumpre medida 
socioeducativa em meio aberto? 

Ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssimo (   ) 

Porquê? 

16. Como acontece o trabalho do Serviço Social junto aos adolescentes que 
cumprem “LA”? (recursos, instrumentalidade, etc.) 

17. São realizadas visitas domiciliares aos adolescentes?  

Sim (   ) Com que freqüência?                         Não (   ) 

18. Os adolescentes possuem um Plano Individual de Atendimento – PIA? 

Sim (   ) Existe a participação da família na elaboração desse Plano?   Não (   ) 

19. São realizados atendimentos grupais? 

Sim (   )                                                            Não (   )              

20. Quais são os desafios enfrentados pelo Serviço Social? 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (NÚCLEO DE PSC) 

1. Nome:                                                                     

2. Idade: 

3.  Há quanto tempo trabalha na instituição? 

4. Este é o seu primeiro emprego? 

5. Quantos profissionais trabalham com os adolescentes que cumprem “PSC” 

nessa instituição? 

Assistente Social (    )  Psicólogo (    )  Pedagogo (    )  Outros (    ) Quais? 

6. Quantos adolescentes estão cumprindo “PSC” nesse núcleo? 

7. Assinale quais itens correspondem aos direitos garantidos e acessados 

pelos adolescentes que cumprem “LA”: 

(   ) Vida e saúde 
( ) Liberdade; opinião de expressão; crença; lazer; participação na vida 
comunitária e política. 
(   ) Direito ao respeito. 
(   )  Convivência com a família. 
(   ) Educação. 
(  ) Adolescentes menores de 14 anos trabalham somente na condição de 
aprendiz. 
( ) Aos adolescentes maiores de 14 anos são assegurados os direitos 
trabalhistas e previdenciários. 
(  ) São assegurados políticas e programas de assistência social para quem 
necessitar. 
(   ) Programa de proteção. 
(   ) Nenhuma das opções.  
 
8. O Serviço Social busca a promoção social do adolescente que cumpre “LA” 
e de sua família? 

Sim (   ) De que forma?                           Não (   ) Porquê? 

9. São realizados inserção e acompanhamento escolar dos adolescentes? 

Sim (   )                                                   Não (   ) Porquê? 

10. A seleção dos locais onde serão prestados os serviços à comunidade é 
feita de acordo com o perfil do socioeducando? 

Sim (   ) De que forma?                          Não (   ) Porquê? 

11. Os adolescentes sofrem (no cumprimento da medida) algum tipo de 
discriminação em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, 
orientação religiosa, política ou sexual, ou por associação ou pertencimento a 
qualquer minoria? 

Sim (   ) Qual?                                                   Não (   ) 
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12. Existe algum trabalho voltado para o fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários? 

Sim (   ) Qual?                                                  Não (   ) 

13. O índice de reincidência nesse núcleo é alto? 

Sim (   )                                                            Não (   ) 

14. Existem outras instituições que atuam no atendimento ao adolescente que 
cumpre “PSC” 

Sim (   ) Quais?                                                Não (   ) 

15. Como você considera o atendimento ao adolescente que cumpre medida 
socioeducativa em meio aberto? 

Ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssimo (   ) 

Porquê? 

16. Como acontece o trabalho do Serviço Social junto aos adolescentes que 
cumprem “PSC”? (recursos, instrumentalidade, etc.) 

17. São realizadas visitas domiciliares aos adolescentes?  

Sim (   ) Com que frequência?                         Não (   ) 

18. Os adolescentes possuem um Plano Individual de Atendimento – PIA? 

Sim (   ) Existe a participação da família na elaboração desse Plano?       Não (   
) 

19. São realizados atendimentos grupais? 

Sim (   )                                                            Não (   )              

20. Quais são os desafios enfrentados pelo Serviço Social? 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (CREAS VIVER LEGAL) 

1. Nome: 

2. Idade: 

3.  Há quanto tempo trabalha na instituição?  

4. Este é o seu primeiro emprego?  

5. Quantos profissionais trabalham com os adolescentes que cumprem “LA” e 

“PSC” nessa instituição? 

Assistente Social ( )  Psicólogo (  )  Pedagogo (  )  Outros (  ) Quais?  

6. Quantos adolescentes estão cumprindo medida socioeducativa (LA e PSC) 

nesse núcleo?  

7. Assinale quais itens correspondem aos direitos garantidos e acessados 

pelos adolescentes que cumprem “LA” e “PSC”: 

(   ) Vida e saúde  
( ) Liberdade; opinião de expressão; crença; lazer; participação na vida 
comunitária e política.  
(   ) Direito ao respeito.  
(   )  Convivência com a família.  
(   ) Educação. 
(   ) Adolescentes menores de 14 anos trabalham somente na condição de 
aprendiz.  
( ) Aos adolescentes maiores de 14 anos são assegurados os direitos 
trabalhistas e previdenciários.  
(   ) São assegurados políticas e programas de assistência social para quem 
necessitar.  
(   ) Programa de proteção.  
(   ) Nenhuma das opções.  
 
8. O Serviço Social busca a promoção social do adolescente que cumpre “LA” 
ou “PSC” e de sua família? 

Sim (   ) De que forma? Não (   ) Porquê? 

9. São realizados inserção e acompanhamento escolar dos adolescentes? 

Sim (   ) Não (   ) Porquê? 

10. O adolescente é levado à profissionalização e inserção no mercado de 
trabalho? 

Sim (   ) De que forma? Não (   ) Porquê? 

11. A seleção dos locais onde serão prestados os serviços à comunidade é 
feita de acordo com o perfil do socioeducando? 

Sim (   ) De que forma? Não (   ) Porquê? 
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12. Os adolescentes sofrem (no cumprimento da medida) algum tipo de 
discriminação em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, 
orientação religiosa, política ou sexual, ou por associação ou pertencimento a 
qualquer minoria? 

Sim (   ) Qual? Não (   ) 

13. Existe algum trabalho voltado para o fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários? 

Sim (   ) Qual? Não (   ) 

14. O índice de reincidência nesse núcleo é alto? 

Sim (   )  Não (   )  

15. Existem outras instituições que atuam no atendimento ao adolescente que 
cumpre “LA” ou “PSC”? 

Sim (   ) Quais?  Não (   )  

16. Como você considera o atendimento ao adolescente que cumpre medida 
socioeducativa em meio aberto? 

Ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssimo (   ) 

Por quê?  

17. Como acontece o trabalho do Serviço Social junto aos adolescentes que 
cumprem “LA” e “PSC”? (recursos, instrumentalidade, etc.) 

18. São realizadas visitas domiciliares aos adolescentes?  

Sim (   ) Com que frequência?  Não (   ) 

19. Os adolescentes possuem um Plano Individual de Atendimento – PIA? 

Sim (   ) Existe a participação da família na elaboração desse Plano? Não (   ) 

20. São realizados atendimentos grupais? 

Sim (   )  Não (   )  

21. Quais são os desafios enfrentados pelo Serviço Social? 

 


